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SUNUŞ I
HOCAMIZ PROF. DR. İSMAİL TÜRK

Prof. Dr. Yalçın KARATEPE1

Çeşitli fakültelerde ve kurumlarda bazı isimler o kurum veya kuruluşla 
özdeşleşir. İsmail Hocamız da bizim Fakültemizle ismi iç içe geçen, özdeşleşen 
hocalarımızın arasındadır.

İsmail Türk Hocamız 1953 yılında, genç bir asistan olarak başladığı Mali
ye Kürsüsündeki yolculuğuna 1957 yılında New York Üniversitesinden İktisat 
Doktoru, 1960 yılında Doçent ve 1967 yılında da Profesörlük unvanlarını alarak 
devam etti.

Uzun yıllar çeşitli üniversite ve enstitülerde de ders veren ve 1982-1988 yıl
ları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurucu başkanlığını yapan Hocamız, 
Nisan 1995 yılında emekli olmuş ve 2002 yılına kadar da Fakültemizde ders ver
meye devam etmiştir.

Bu gün her kim ki Maliye Politikası ile ilgili bir şeyler okumak isteyecek veya 
ilgilenecek onun Maliye Politikası kitabını görmezden gelemeyecek ve mutlaka 
ondan başlayacaktır okumaya. Bir anlamda artık İsmail Türk Hoca ve Maliye 
Politikası kitabı maliye eğitiminin kutsalları arasına girmiştir.

Prof. Dr. İsmail Türk Hoca uzun yıllar yürüttüğü Bölüm Başkanlığı ve hoca
lığı sırasında bir kaç nesile hocalık yapmış ve bu süre içinde de hem kendini hem 
de yetiştirdiklerinin yenilenmesine öncülük etmiştir.

Bir yandan insani yanlan son derece gelişmiş olan ve insanı çok seven hoca
mız aynı zamanda gençleri farklı fikirlerle de olsa bir arada yaşayabilecekleri ko
nusunda öncülük etmiştir. İnsanları ve öğretim üyelerini siyasi görüşleriyle değil 
de liyakatlikleriyle değerlendirmiş ve hatta en zor dönemlerde bile Diogenes'in 
meşhur sözünü sıkça kullanarak öğrencilerine yol göstermeye çalışmıştır.

Öğrencisi olmaktan büyük onur duyduğum İsmail Hoca için hazırlanan bu 
armağan çalışması için Mülkiyeliler Birliğine ve Armağanı hazırlayan hocaları
mıza ve katkıda bulunanlara çok teşekkür ederim.

1 Dekan, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi 14.03.2013
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SUNUŞ II
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI

İSMAİL TÜRK

Dr. Vahdettin ERTAŞ1

1981 yılında çıkarılan Sermaye Piyasası Kanunu'nu ile sermaye piyasalarmı 
düzenleyecek, çerçeve Kanun'un altını dolduracak ve Kanun'un verdiği görevleri 
yerine getirecek bağımsız idari otorite olarak Sermaye Piyasası Kurulu kuruldu. 
İlk Başkan olarak atanan Prof. Dr. İsmail Türk hocamız bu ağır işi üstlenmişti.

Hocamız hem Kurul'un hem de teşkilatın başı olarak bir yandan bir teşkilat 
kurmak, bir yandan da piyasaların güven ve istikrar için çalışmasının ortamını 
hazırlamak zorundaydı. "24 Ocak Kararları" olarak bilinen ekonomik istikrar 
programının getirdiği şekilde gelişmeye ve serpilmeye başlamış özel sektörün 
bankacılık dışında yeni finansman kaynakları bulmasının yollarını açmak, bu
nun ortamını ve düzenlemelerini yapmak durumundaydı. Üstelik de bir yandan 
yaşanan enflasyon ve diğer yandan da daha Kurul kurulur kurulmaz gelen "ban
ker krizi" Kurul'a ve İsmail Hocamızın önüne aşılması bir hayli güç olan engeller 
koymuştu. İsmail Hoca ve Kurul hem yeni düzenlemelerle bu ortamı hazırlama
ya hem de "banker krizi" ile yatırımcının sarsılan güvenini tekrar oluşturmaya 
çalışıyordu.

İsmail Hoca başkanlığındaki Kurul'un bir başka görevi de birinci el piyasa
larda satılan menkul kıymetlere likidite sağlayacak iyi işleyen bir ikinci el piya
sanın, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın oluşturulmasıydı. Yerli ve yabancı 
uzmanların katılımıyla yapılan sempozyumlarla borsanın alt yapısı hazırlandı 
ve bu gün dünya çapında önemli bir yere gelmiş olan Borsamızın yeniden doğu
şunun ilk gong'u vuruldu.

İMKB'nin alt yapısının hazırlanmasında kullanılan yöntem diğer düzenle
melerde de uygulandı, her yıl yapılan sempozyum ve konferanslarla hem ya
bancı hem de yerli uzmanların birikimlerinden yararlanıldı, aynı zamanda genç 
Kurul'un genç personelinin eğitimlerine büyük katkı sağlandı.

İsmail Hocanın başkanlık yaptığı yılların bir başka özelliği ise Sermaye Pi
yasası Kurulu'nun yeni kurulmasından dolayı bir yandan farklı kurumlardan 
gelen ve o güne kadar farklı misyonlarla yetişmiş personel arasındaki uyumun

1 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, 01.03.2013
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Dr. Vahdettin ERTAŞ

sağlanması öte yandan da Kurul'un geleceği için bir parçası olmaktan onur duy
duğum uzman kadrosunun oluşturulup geliştirilmesiydi. İsmail Türk Hoca ku
rumsal anlamda her iki işi "sakin ve akademik" kimliğiyle çok başarılı bir şekilde 
yönetti ve bugünkü sermaye piyasasının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun temel
lerini attı.

1997 yılında Kurulumuz tarafından çıkarılan İsmail Türk'e Armağan'dan 
sonra Mülkiyeliler Birliği'nin bu kıymetli girişimini kutluyor, İsmail Hoca'ya, 
Kurulumuzun ilk üyelerine ve emeği geçen tüm büyüklerimize teşekkürlerimi 
sunuyorum.
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SUNUŞ III
HOCAMIZ PROF. DR. İSMAİL TÜRK

Doç. Dr. Sevilay ÇELENK1

Armağan kitap yayımlama geleneği Mülkiyeliler Birliğinin fakültemizle 
olan bağını güçlendiren bir gelenek. Armağan kitaplar aynı zamanda Mülkiye 
Dergisi ile birlikte, mezunlarımızın toplumsal meselelerle eleştirel ve bilimsel bir 
zeminde ilişki kurmalarına ve okullarıyla bağlarını bu yolla da sürdürmelerine 
kaynaklık eden en somut faaliyetlerimiz arasında yer alıyor.

Fakültemizin Maliye bölümünde uzun yıllar boyunca dersler veren, maliye 
bilimi ve maliye politikası alanlarında yaptığı çalışmaları ve çok sayıda baskı 
yapmış eserleriyle haklı bir akademik itibar kazanmış olan ve aynı zamanda Ser
maye Piyasası Kurulunun kurucu başkanı olarak da önemli hizmetleri bulunan 
Prof. Dr. İsmail Türk'e armağan olarak hazırlanan bu kitap da gurur duyduğu
muz armağan kitaplar dizimizin son ürünü. Mülkiyeliler Birliği olarak, değerli 
hocalarımız Tuncer Bulutay ve Dilek Özkök Çubukçu ile Selim Soydemir'in bü
yük gayretleri ve editoryal katkıları sonucunda hazırlanan İsmail Türk'e Arma
ğan kitabını yayımlayarak bu diziyi sürdürüyor olmaktan büyük sevinç duyu
yoruz.

Kitabın yayımlanması kararını alarak bize bu sevinci yaşama fırsatı veren 
Mülkiyeliler Birliğinin önceki dönem başkanı Sayın İhsan Feyzibeyoğlu'na ve 
yönetim kurulundaki arkadaşlarına da bu vesileyle teşekkür etmek isterim.

Prof. Dr. İsmail Türk'e, fakültemize ve Mülkiyelilik anlayışına hayatı ve ça
lışmalarıyla yaptığı büyük katkı için şükran duygularının ifadesi bu olan bu de
ğerli kitabın hak ettiği ilgiyi görmesini diliyorum.

Saygılarımla,

1 Mülkiyeliler Birliği Başkanı, 08.02.2013

5





SUNUŞ IV
PROF. DR. İSMAİL TÜRK

Prof. Dr. Tuncer BULUT AY1

Prof. Dr. İsmail Türk, çok sayıda baskı yapmış kitaplarıyla, öğrencilerini de
ğerli bilgilerle donatan dersleriyle, akademik ortamdaki sıcak dostluk ve etkinlik 
yollarıyla diğer öğretim üyelerine sağladığı sevgi ve bilgi katkılarıyla Türkiye'de 
Maliye Bilimini yükseklere çıkarmış değerli bir bilim adamıdır. Ayrıca İ. Türk, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nu kurucu başkam olarak kurmuş ve geliştirmiştir. Bu 
büyük başarı ve hizmetleri anmak için, bir önceki ve bugünkü Mülkiyeliler Birli
ği Yönetimlerinin kararlarıyla bu armağanı hazırladık.

Birçok olay gibi, bir hocaya, değerli bir ağabeye ya da arkadaşa bir armağan 
kitabı hazırlandığında da çeşitli, karmaşık, çelişik duygular yaşanır. Bunlardan 
karşıt iki yöndeki ikisinden ilki sevinç ve kıvanç duymak, diğeri yaşanmış eski 
ortak günlerin özleminin yarattığı hüzne kapılmaktır. Ben bunlardan ilkine ağır
lık vermek istiyorum.

Armağan çıkarmanın çeşitli amaçları olabilir. Bu armağanın benimsediği 
amaç, hakkında armağan hazırlanan kişiden edinilen bilgi, deneyimler dolayı
sıyla şükran sunmaktır; onunla birlikte yaşananları mutluluk ve saygı duygula
rıyla yeniden anmak ve yaşamaktır; sevilen, sayılan kişiye hizmet ve katkılarının 
unutulmadığını anlatmaktır.

Armağanların çeşitli kapsamları da olabilir. Örneğin, bir armağanda, su
nulan kişi ya da kişilerin özellikleri, katkıları, başarıları esas konu olarak alınır. 
Diğer bir yol, armağanın hedefi olan kişilerin oluşup gelişmesine önemli katkı 
yaptığı alanlarda yeni araştırma ve yazılar sunmaktır. Bu ikinci yolda, söz konu
su kişilerin açtığı ya da önemli katkı getirdiği alanda güçlü bir gelenek, gelişme 
süreci yaratmak amacı ön plandadır. Biz bu armağanda ikinci yolu benimsedik.

Böylece biz, sevgili, değerli ağabeyimize, hocamıza, Kurulumuzun çok de
ğerli kurucu başkanına, Prof. Dr. İsmail Türk'e yazılarımızla oluşturduğumuz bir 
armağanı sunmak istedik. Armağan'm üç ayrı bölümü, üç ayrı editörü vardır.

1 Emekli, 14 Ocak 2013
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Prof. Dr. Tuncer BULUTAY

İlk bölümde İ. Türk'ün arkadaş ve meslektaşlarının yazıları yer almakta
dır. Sevindirici bir olanak olarak, bu bölümde komşu bir fakültenin değerli bir 
hocasının yazısı da bulunmaktadır. İkinci bölümdeki yazılar Sermaye Piyasası 
Kurulu meslek personelinin çalışmalarıdır. Fakültemizin Maliye Bölümünde gü
nümüzdeki ve geçmişte İ. Türk'le birlikte çalışmış öğretim üyelerinin yazıları 
üçüncü bölümü oluşturmaktadır.
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BOLUM 1

ARKADAŞLARI





ARKADAŞLARI 
BÖLÜM SUNUŞU

Tuncer BULUTAY1

Mülkiye'ye 1957 yılında asistan olarak girdiğimde İsmail Türk Fakülte'de 
asistandı. Kula'da doğmuş, büyümüş, o zamanlar yapılan yatılı parasız (leyli 
meccani) sınavını üstün başarıyla kazanarak Galatasaray Lisesi'nde okumuş, 
sonra Miilkiye'de burslu okuma hakkı kazanmış, Mülkiye'den de üstün bir ba
şarıyla mezun olmuştur. Başarıları Dışişleri Bakanlığı sınavlarında, hiç aksatma
dan geçtiği akademik kademe sınavlarında da sürmüştür. Bu başarıların Kula 
gibi küçük bir kazada okumuş bir kişi tarafından elde edilmiş olması onları çar
pıcı kılmaktadır.

M ülkiye'de Maliye Kürsüsü değerli hocalarımız Fadıl Hakkı Sur ve Bedri 
Gürsoy'un başkanlıkları altında saygın bir yapıdaydı. İsmail Türk ağabeyimiz bu 
saygınlığı geliştirerek sürdürmüştür. Akademik yaşamda, öğretici ve öğrenciler 
arasında kazandığı büyük saygınlığı, ünlü "M aliye Politikası" adlı kitabının 2010 
yılında 23. Bası'ya ulaşması yeterince göstermektedir.

O zamanlar asistanlar, hatta doçentler olarak Fakülte'de spor salonu etrafın
daki ortak evimizi oluşturan odalarda kalırdık. İsmail Ağabeyimle bütün günle
rimiz, diğer asistan arkadaşlarımızla birlikte geçerdi, akşamları da aynı lokanta
lara giderdik. Bu ortak yaşamımızda kendisiyle daima bir ağabey-kardeş sevgi 
ilişkisi içinde bulundum. Kendisinden çok şey öğrendim.

Sürekli başarılarından daima sevinç duydum. Özellikle Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun kurucu başkanı olarak gösterdiği üstün başarı herkesin takdirini ka
zanmıştır. İsmail Türk'ün büyük başarısı kurumun çalışanları tarafından daima 
sevgiyle, saygıyla, şükranla vurgulanmaktadır. Kurulun çalışanları ile her tema
sımda bu davranışlarını gözlemekten mutlu oluyorum.

İsmail Türk için bir armağan çıkarma fırsatı doğduğunda, bu girişime ka
tılmayı büyük sevinçle karşıladım. Görevimi tamamladığım şu anda da kıvanç 
duyuyorum.

Eşimle birlikte, kendisine, yakından tanıyıp sevdiğimiz, saydığımız eşi Mu
azzez Türk'e, sevgili kızları Özlem ve eşine, torunlarına sağlıklı, uzun bir yaşam 
diliyoruz.

1 Prof. Dr. Emekli

11



Arkadaşları - Bölüm Sunuşu / Turtcer BULUTAY

Bu duygularla, giriş kısmındaki açıklamalarımı iki başlık altında sunuyo
rum. İlk başlıkta "İktisat Kuramı ve Yaşamında, Maliye ve İktisat Politikalarında 
Gelişmeler" konularında kısa açıklamalar veriyorum. İkinci başlıkta bu bölümün 
yazılarını özetlemeye çalışıyorum.

İktisat Kuramı ve Yaşamında, Maliye ve İktisat Politikalarında 
Gelişmeler

Bilindiği gibi 1930 bunalımı iktisatta genil (makro) iktisat yaklaşımına yol 
açmıştır. Bu yaklaşımda Keynes Kuramı temel rolü oynamıştır. Ben burada bu 
konuda İsmail Türk'ün bir kitabından ve R. Skidelsky'nin bir yazısından alıntılar 
yaparak özet açıklamalar vereceğim.

İ. TÜRK, 2010 yılında 23. Basımı yapılan ünlü kitabında (Türk, 2010: 8, 9) 
genil ekonomi alanındaki açıklamalarına, "1929 yılında geçirilen şiddetli buhran 
ve buhranın İkinci Cihan Savaşı'na kadar ortadan kaldırılmamış olm ası..." olgu
sunu belirterek başlıyor, P. Srafa, J. Robinson, Alman iktisatçı Stackelberg'in aşa
ğıdaki görüşlerini aktararak devam ediyor. Türk'e göre, iki Dünya savaşı arası 
dönemde piyasa ekonomisi sanıldığı gibi tam rekabet piyasası değildir, "tekelci 
bir rekabet" piyasası özelliği taşımaktadır ve iktisadi kaynakların rasyonel kulla
nımını sağlayamamıştır.

Sonra yazar Keynes'e geçiyor, J. M. Keynes'in ünlü "Genel K uram ..." kitabı
nı 1936 yılında yayınladığını belirtiyor, Keynes kuramının temel görüşlerini beş 
başlık altında özetliyor. Bunlardan ilki şudur: "Ekonomi klasik iktisatçıların id
dia ettikleri gibi her zaman tam çalışma halinde dengede değildir. Ekonomi için; 
aşırı istihdam, noksan istihdam, tam istihdam dengelerinden birinde bulunmak 
bahis konusu olabilir, genel hal budur. Klasikler üç dengeden sadece birini, tam 
istihdam dengesini, kabul etmişlerdir. Bu hatalıdır."

Diğer dört görüş özetle şunlardır: (i) "Faizin fonksiyonu klasik iktisatçıların 
ileri sürdükleri gibi yatırım, tasarruf eşitliğini sağlamak değildir. Faiz para arzı 
ile para talebi arasında denge sağlar... (ii) Ücret düzeyinin düşmesiyle istihdam 
hacminin her zaman yükselmesi beklenemez... (iii) Piyasaya arz olunan her mal 
talebini kendi yaratm az... (iv) Ekonominin tam çalışma düzeyinin altında den
gede bulunduğu zamanlarda özel harcamalarla, kamu harcamaları birbiriyle re
kabet halinde değildir."(l)

İ. Türk, aynı kitapta (s. 10, 11), özetle (1) şu görüşlerle devam etmektedir: 
Keynes'in fikirleri iktisadi düşünüşte "devrim " diye nitelendirildi. Bunun sonu
cu olarak "m ali gelenekçilik" iflas etti. "Olaylar ve fikirler alanındaki bu gelişme
ler mali kurumların -kam u harcamaları, vergi, borçlanma- niteliğini değiştirdi. 
(Örneğin) Kamu harcamaları yalnız toplumsal ihtiyaçları karşılamak için yapıl
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mıyordu; bu harcamalar ekonomik ve sosyal hayata müdahalede bulunabilmek 
için devletin en etkin bir mali aracı haline gelm işti..."

Bu görüşler özünde üç önemli noktayı göstermektedir: (i) Maliye politikası, 
aşağıda belirteceğim iktisat politikasıyla birlikte, önemli bir büyüme etkenidir, 
(ii) Zamanın geçmesi, ortamın değişmesi kuramların geçerliliğini; niteliğini de
ğiştirebilmektedir. (iii) Buhranlar iktisadi düşüncede ve politikada önemli değiş
melere yol açmaktadır.

Son iki nokta ve Keynes kuramıyla ilgili olarak, Keynes hakkında ünlü bir 
yaşam öyküsünün (biyografinin) yazarı olan R. Skildesky'nin yeni bir yazısın
da (Skildesky, 2011) yararlanıp açıklamalarımı sürdürmek istiyorum. Skidelsky 
2001 sonrası ve Batı dünyasındaki son bunalım üzerinde duruyor, 2001 yılında 
Keynes'in biyografisini yazmayı bitirdiğinde," . . .  kuramda ve politikada egemen 
eğilimi Şikago Okulu'nun doktrinlerinin belirlediğini" söylüyor. Bu Okul'un 
"Yeni Klasik İktisat" görüşünün (Keynes öncesi) eski klasik iktisadın matematik
sel türünden ibaret olduğu şeklindeki görüşünü ekliyor (s. 1).

Aynı sayfada Skildeksky, şu görüşleri de ileri sürüyor: 1990 yılında Komü
nizmin yıkılması, 1914'den sonra ilk kez, tek dünya ekonomisi anlayışının geri 
gelmesini mümkün kılmıştır. Bu ekonomi dengeli bütçelere, serbest ticarete ve 
sınırlanmamış sermaye hareketlerine dayanır. Bunlar da 1914 öncesinin ekono
mik başarısının formülüdür. Küreselleşme, piyasa sisteminin dünyaya yayılma
sına verilen addır. Öte yandan, 2007-8 finansal yıkımıyla birlikte, kendi kendine 
düzenleyebilen piyasalara olan "Yeni Klasik" inancın, eski klasik inanç gibi, bir 
düş ürünü olduğu ortaya çıkmıştır (s. 1).

Skildesky, devam ederek, Keynes'te önemli olan öğe hakkındaki fikirlerinin, 
kısmen dünyanın da değişmesine bağlı olarak, Keynes'in yaşam öyküsünü yazma
yı bitirdikten sonra değiştiğini söylüyor. Diğer bir deyişle, Skildesky, şimdi Key
nes kuramın temel katkısının belirsizliğin varlığını vurgulamak olduğunu açık
lıyor. Şunları da ekliyor: "(Elbette) eskiden belirsizlikten habersiz değildim, ama 
belirsizliği Keynes hakkındaki görüşlerimin kalbine yerleştirmiyordum" (s. 2).

Yine Skildesky'e göre, Keynes'ci ya da klasik kuramın geçerliliği sorunu şu 
noktada merkezileştirilebilir: Kapitalist büyüme motoru indirgenemez belirsizli
ğe tabi ise, bu büyümenin mütevazı düzeydeki başarımı ve sık sık parçalanması 
(breakdowns), Keynes kuramıyla açıklanabilir. Buna karşın, belirsizlik anlamlı 
bir şekilde bir enformasyon sorunu olarak modellenebiliyorsa ve öğrenme ve 
daha etkin veri (data) incelemeleriyle bu sorunun hakkından gelinebiliyorsa, 
Keynes'ci görüş önemsiz kalır, klasik kuram eski merkezi önemli düzeyini ka
zanır (s. 12).

13

T



Arkadaşları - Bölüm Sunuşu / Tuncer BULUTAY

Son olarak Skildesky bu tartışmadan bir açık sonucun çıktığını söylüyor: 
Ekonominin yönetiminde devlete daha büyük bir rol tanınması bir gereksinimdir. 
Devlet yalnızca oy- peşinde koşan bir varlık olarak düşünülmemeli, potansiyel 
olarak rasyonel bir ekonomik aktör sayılmalıdır. Keynes 1936 da şöyle yazmıştı: 
Devlet, sermaye mallarının marjinal etkinliğini uzun süreli bir bakış açısıyla ve 
genel toplumsal yarara dayanarak hesaplayabilecek bir durumdadır (s. 13).

R. Skildesky'den yaptığım bu alıntılar Keynes kuramında belirsizliğin öne
mini vurgulamaktadır. Bu önem benim eskiden beri benimseyip savunduğum 
ve Keynes kuramı üzerine 2000'li yılların ikinci yarısında Mülkiye Dergisi'nde 
(Güz/2009) yayınladığım bir görüştür. Daha önemli olarak, belirsizliğin bu bü
yük önemi, özellikle toplumsal ve iktisadi yaşamın hızla değiştiğini, kuramların 
yorumunun da görece kısa bir süre içinde değişebildiğini göstermektedir. Ayrı
ca, belirsizlik yaşamın her alanında, kuramlarda çok boyutluluğu, karmaşıklığı, 
çelişkileri öne çıkarmaktadır.

Alıntılarda belirtilen bir önemli olgu da bunalımların iktisat kuramlarının 
geçerliliğini etkileyip değiştirebilmesi olayıdır. Bu durum Batı dünyasında son 
zamanlarda yaşanan buhran için de söz konusudur. Bu buhran, şimdiden, neo- 
klasik iktisat hakkında, Skildesky'nin söylediklerinin ötesinde şüphe ve kaygılar 
yaratmıştır. İleride kaygıların çok daha artacağı da bellidir (2).

Buradaki açıklamalarımız açısından bu aktarmaların çok daha önemli bir 
sonucu devletin rasyonel bir aktör olarak alınması gereksinimidir. Bu sonuç, İ. 
Türk'ten aktardığım "M aliye politikasının kazandığı nitelikle" birlikte ele alın
dığında, devletin iktisadi ve mali politikalarının önemi ortaya çıkar. Diğer bir 
deyişle bu politikalar önemli bir büyüme etkeni olma niteliği kazanır.

D. Colander 15 Aralık 2012'de Ankara'da, Türkiye Ekonomi Kurumu'nun bir 
toplantısında şöyle bir görüş açıklamıştı: Piyasalar, devletle birlikte evrimleşmiş- 
tir. Bir soru üzerine de bunlara toplumsal yaşam öğesinin eklenmesini önermişti. 
Ben de bu görüşe katıldığımı belirtmiş, olayı, "piyasa, devlet, kurumlar, kültür" 
birlikte evrimleşir şeklinde ifade etmeyi daha uygun bulduğumu söylemiştim.

Bazı kuramsal olaylara, sonra da günümüzde dünya ekonomilerine egemen 
olan temel üç eğilime dikkat çekerek devam ediyorum. Batı iktisadı farklı kuram
sal eğilimler arasında sentez oluşturmaya çok heveslidir. Bu hevesin bunalım 
öncesindeki bir örneği, (Bulutay, 2010) da açıkladığım Devingen Olasılıklı Genel 
Denge (DSGE) modelidir.

Bir bakıma bu eğilimin bir sonucu, Batı iktisadında kalkınma konularının 
genel büyüme modelleri içinde ele alınmasıdır. Oysa, benim asistanlık dönem
lerinde, 1950'lili yılların sonlarında durum böyle değildi, kalkınma ayrı özgün 
çalışmalarla İncelenirdi. Ben bu ayırımı daima anlamlı buldum. Buna her zaman
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ve ülkenin koşullarının farklılığı (3), Türk iktisatçılığının gelişmesinin eklenmesi, 
benim Türkiye için özgün bir kuram oluşturma gerekir şeklindeki görüşümün 
temellerini oluşturur.

Bilindiği gibi son zamanlarda dünya ekonomisine finans kesiminin öne çık
ması, küreselleşme, dikine uzmanlaşma eğilimleri egemendir. Finansal kesimini 
aşağıda H. Ersel'in yazısını özetlerken ele alacağım. Önceki çalışmalarımda in
celediğim diğer iki konuda, Türk ekonomisinde son zamanlarda sanayinin güç 
kaybetmesi sorunu üzerinde odaklanarak, özet şeklinde açıklamalar vereceğim.

Sanayi, özellikle imalat sanayisi, Bilsay Kuruç'un Cumhuriyet Gazetesi'ndeki 
(17 Aralık, 2012: 9) sözcükleriyle "bilimle her düzeyde iş bilgisinin birleştiği ve 
teknik bilgiyle zekanın buluştuğu en önemli noktadır. Toplumun teknik beyni 
oradadır." Bu olgu karşısında, özellikle Türkiye gibi büyük nüfuslu bir ülke ima
lat sanayine ağırlık vermeden kalkınabilir mi sorusu temel nitelik kazamr. Bence 
bu sorunun yanıtı bellidir ve "hayırdır". Oysa Türkiye'de imalat sanayinin payı 
son yıllarda azalmaktadır.

Bu görüşüme karşıt olarak şu düşünceler savunulabilir: Ülkeler zenginleş
tikçe imalat sanayinin ulusal gelir içindeki payı azalmaktadır. Örneğin ABD, İn
giltere ve Fransa'da bu pay yüzde 10'a yakındır. Ayrıca zamanımızda sanayi ve 
hizmet kesimleri iç içe girmiştir, bunları birbirinden ayırmak zordur (The Econo- 
mist, November, 24th, 2012: 66, 67).

Bu eğilimler vardır ama, aynı yerde görüldüğü gibi imalat sanayi paylan 
Çin'de ve Kore'de yüzde 30'a yakındır ya da 30'u aşmaktadır. Günümüzün bilgi 
ve yenilik ortamında hizmet kesimlerinin sanayi kesimlerinden ayrılabilmesinin 
zor olduğu da doğrudur. Ama bu tür kesimlerde, bir sanayi alt yapısı oluşturma
dan yüksek katma değerli üretim etkinliklerine ulaşılamayacağı da doğrudur.

Öte yandan, ilgili önemli bir sorun da şudur: Bilgi ve teknolojinin egemen 
olması durumunda ekonominin özellikle becerisi az işçilere iş yaratma gücü azal
maktadır. Bu olgu karşısında Türkiye gibi nüfusu ve az becerili işçisi çok olan bir 
ülkede kalıcı iş yaratma gücü en yüksek etkinlik olan imalat sanayi fabrikalarının 
varlığı bir zorunluluktur.

Söylediğim gibi Türkiye'de imalat sanayinin önemi azalmaktadır. (Bu eğilim 
konusunda, ISO Başkanı Tanıl Küçük'ün yeni bir açıklamasına (Cumhuriyet Ga
zetesi, 20 Aralık 2012: 17) bakılabilir.) Bunun nedeni Türk ekonomisinin üretim 
gücünün ve kalıcı zenginliğinin artması değildir. Temel neden dışarıdan gelen 
paralardır. Borçlarla, korkunç cari açıklarla büyüme sağlanmaktadır. Bunalım 
yaşandığında (2009 yılında) bile cari açık verilmektedir (Bkz. Bulutay, 2011:493). 
Günümüzde (Aralık 2012) açıklandığı gibi, gelir artışı önemli ölçülerde düştü
ğünde de büyük cari açıklar varlığını sürdürmektedir.
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Bu konularla ilgili diğer bir nokta son günlerde tartışılan "orta gelir tuzağı" 
sorunudur (4). Özellikle kentlerde oluşan büyük kârların, beceri paylaşımının, 
dışsallıkların yarattığı iç göçün bir sonucu olan, bir bakıma, kolay bir büyümenin 
sınırına yaklaşılmasının bu tuzağı oluşturduğu söylenebilir.

Benzer bir görüş Bilsay Kuruç tarafından ileri sürülmektedir. Kuruç'a göre, 
"Türkiye dünya imalat sanayisi net katma değerinin ancak yüzde l'in i üretiyor 
ve orada duruyor". Yani sanayileşmeye demir attık diyoruz, daha ileri gidemi
yoruz. Hep büyük dış ticaret açığı veriyoruz. Yüksek teknolojik mal ithal eden ve 
düşük (orta düşük) teknolojili malı ihraç eden bir ülke oluyoruz.

Ben bu görüşlere katılıyorum. Bu durumların oluşmasında, Batı kapitaliz
minin günümüzdeki bir aşaması olan dikine uzmanlaşmanın büyük katkısı ol
duğunu düşünüyorum. Bu olayın sonucu üretimin yüksek katma değerli par
çasının gelişmiş ülkelerde kalması, düşük kaliteli kısmının gelişmemiş ülkelere 
aktarılmasıdır. Aynı olgu McKinsey Küresel Kurumunun aşağıdaki sözleriyle 
açıklanmaktadır: Zengin ülkeler yüksek-teknolojili ürünleri herkesten daha iyi 
yapmayı, gelişen ülkeler küresel üretimdeki paylarını artırmayı sürdürecekler
dir (The Economist, November 24th, 2012: 66).

Küreselleşmenin bir özelliğine de değinmek istiyorum. Bilindiği, başka ça
lışmalarımda açıkladığım gibi küreselleşme eğiliminde egemen olan uluslarara
sı para ve sermaye akımlarıdır. Küreselleşmede uluslararası işçi hareketlerine, 
uluslararası göçlere pek yer yoktur (5). Ayrıca, kanımca, Türkiye açısından kü
reselleşmenin içermesi gereken öğe bilgi, teknoloji ve yeniliklerin gelişmiş ülke
lerden gelişmekte olan ülkelere aktarılmasıdır. Bu konudaki gelişmeler de bence 
yeterli değildir.

Eskiden, 2005 yılından beri (Bkz. Bulutay, 2005:45,50 (not 40)) vurguladığım 
gibi büyük, bence korkunç cari açık Türk ekonomisinin en büyük sorunudur. 
Türkiye 2002 yılından beri bu sürdürülemez cari açıkla büyümektedir. Sağlanan 
büyüme ise Türkiye'nin geçmiş büyüme oranlarından daha yüksek değildir.

Türkiye Ekonomi Kurumunun 1-3 Kasım 2012 tarihli uluslararası İzmir 
toplantısına sunduğum konuşmada, yurt dışı göçmenlerin yurda gönderdikleri 
paraların önemli rol oynadığı 1964 (1965) sonrası on yıldaki büyüme oranının, 
2002-2011 büyüme oranını aştığını göstermiştim (6). Aynı konuşmada ulusal ge
lirdeki gelişmelerin cari dolar kurlarıyla değerlendirilmesinin sakıncalarını vur
gulamıştım.

Bu arada, cari dolar değerleriyle 2008-2011 döneminde Türkiye ulusal ge
lir (gayri safi yurtiçi hasıla) artışının 30.204 milyon dolar olmasına karşın, 2009, 
2010, 2011 yılları cari açıkların toplamının 137.102 milyon dolar olduğunu söyle
miştim. (TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı 2011: 334, 342). Böylece Türkiye, son üç
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yılda verdiği cari açığın yalnızca % 22'sini, ulusal gelir artışına dönüştürebilmiş- 
tir. Şunu da eklemiştim, yabancı para akımının olası kesilmesi, azalması, durması 
durumunda, 2023 yılında birey başına ulusal gelirin cari dolar değerleriyle 25 bin 
dolara çıkması ihtimali, 2011 yılındaki 10 bin 335 (ya da 10.469) dolar düzeyini 
korumasından daha düşük bir olasılıktır.

Yazıların Özet Değerlendirmesi

Şimdi bu bölümdeki yazılar hakkmda özetler vermeye geçiyorum.

Prof. Dr. Özhan Uluatam yazısına son yıllarda A.B.D.'de ve AB'de yaşanan 
bunalımı anlatarak başlıyor. Yazıda; bunalım öncesinde bu ülkelerde piyasa me
kanizmasının özgürlüğü fikri egemen olduğu halde, bunalımın yarattığı iflaslar ve 
sallantılar karşısında söz konusu fikre dayalı politikaların bir yana bırakıldığı be
lirtiliyor. Sonra, iktisat politika ve yaklaşımın 20. yüzyıldaki gelişmesi özetlenir.

Sonra, (dip notta) egemen Batı iktisadının geri kalmış ülkelere karşı ilgisiz
liği vurgulanıyor. Bu açıklamayı Sovyetler Birliği'ne ilişkin açıklamalar izliyor. 
Sosyalist ekonomilerin önemli alanlarda bazı başarılara ulaştıkları göründüğü 
halde, sistemin çöktüğü söyleniyor. Sonuçta liberal-kapitalist uygulamalar yay
gınlaşıyor, egemen kuram bunları destekliyor. Keynes'ci politikalardan uzakla
şılıyor. İktisat eğitiminde, "İktisadi Doktrinler Tarihi", "İktisat Tarihi", "Karşılaş
tırmalı İktisadi Sistemler" gibi gelenekselleşmiş dersler, der programları dışına 
itiliyor.

Yazıda, finans kesiminin reel kesimi destekleme şeklindeki eski ikincil iş
levinden uzaklaştığı, bağımsızlığa kavuştuğu görüşü benimseniyor. Bilgi-işlem 
ve haberleşme teknolojilerindeki hızlı gelişmenin de katkılarıyla, "Türev Araç
ları" ismi altında büyük gelişmeler sağlandığı vurgulanıyor. Şunlar söyleniyor: 
"Ufak parasal tutarlardan yola çıkarak çok büyük finansal işlemlere girişme im
kanı veren 'kaldıraç' mekanizmalarının her an sayısı artan yeni türev araçları ile 
birleşimi, finansal kesimi kısa zamanda para ve güç kazanma peşindeki 'mali 
kumarbazlar' için evrensel bir kumar alanı haline getirdi."

Bu egemen iktisat kuramı belli bir insan tipi oluşturdu. Yazı bu tipin, 
Uluatam'ın eleştirdiği, altı özelliğini sayıyor. Bunlardan ilki, "tüketici ve üretici
lerin rasyonel oldukları ve tüketim-üretim kararlarmı tam bilgiye dayalı olarak 
aldıkları", dördüncüsü, "üretici ve tüketici birimlerin diğer birimleri etkilemek 
-böylece tek başlarına piyasa fiyatını değiştirmek- gücünden yoksun oldukları" 
görüşleridir.

Son olarak yazı bunalım sonrasında mevcut düzen ve iktisat kuramının de
ğişip değişmeyeceği konusunu ele alıyor. Bu alanlarda iyi yönlerde gelişmeler
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olmasını pek olası görmeyen yazar, yine de gelecek hakkında umudunu koru
maya devam ediyor.

Kendi yazım hakkında fazla açıklama sunmayacağım, bazı noktalara dikkat 
çekmekle yetineceğim. Sonra yazımın incelendiği konularda yeni bazı araştırma 
bulgularım aktaracağım. Üçüncü ve sonuncu açıklama olarak, neoklasik iktisat 
kuramı ile çağdaş iktisat yaklaşımı arasındaki ilişki hakkında bir görüşü özetle
yeceğim.

Yazımda özet niteliğinde açıklamalar da verilmektedir: "Sonuç ya da Baş
langıç" kısmı zaten bir özetlemedir. Diğer bir özet "Bilim Nedir" kısmmda, bilim 
hakkında verilmektedir. "Temel Büyüme Etkeni Olarak Bilgi ve Türkiye, Özet" 
kısmı bir özettir.

Yazımda geçmişteki İskoç aydınlanma devrimine, bilime, yeniliklere büyük 
önem veriyorum. Yenilik etkinliklerinde de özgür, bağımsız üniversitelere çok 
daha önemli rol tanınmasını istiyorum. İktisat alanındaki bilimsel çalışmalarda, 
evrimci, deneyci, davranışçı yaklaşımlara, neoklasik iktisattan farklı heterodoks 
kuramlara, karmaşıklık kuramına önem verilmesini öneriyorum.

Yeni bir yazıya (Alesina, Cozzi, Mantovan, 2012: 1244,1260) göre, ülkelerin 
iktisadi gelişmesini etkileyip belirleyen temel büyüme etkenleri yönünden özdeş 
olan iki ülkede gelir dağılımı eşitsizliğinin, adalet ideolojisinin farklı olması ül
kelerin büyüme yolunu uzun süre farklı kılabilmektedir.

Diğer bir yazıda (Alesina, Di Telia, MacCulloch, 2004), eşitsizliğin yüksek 
olması durumunda insanların kendilerini mutlu beyan etme eğilimlerinin daha 
düşük olduğu söyleniyor. Yazının daha önemli bir bulgusu Avrupa ile ABD 
arasındaki aşağıdaki farklılıklar: Eşitsizlik karşısında, Avrupa'da yoksullar ve 
siyasal açıdan solda olanlar mutsuz olup, acı duyuyorlar, buna karşılık ABD'de 
yoksullarla solcuların mutluluk duymaları ile eşitsizlik arasında bir bağıntı bu
lunmuyor. ABD'de ilginç bir olgu eşitsizlikten daha çok zenginlerin huzursuzluk 
duymaları.

Yazı bu farklılığın olası nedeni olarak ülkelerin toplumsal hareketlilik konu
sundaki inancını görüyor. ABD'de halkta toplumsal hareketliliğin yüksek oldu
ğu inancı var. Bu inancın gerçekleri yansıtması gerekmiyor (s. 2009, 2035, 2036). 
Esasında ABD'de insanların kendi çabalarıyla en yüksek kazançlara ulaşabile
cekleri inancı da, Avrupa'lıların toplumsal hareketliliğin düşük olduğu ülkeler
de yaşamakta oldukları inancı da gerçeklere uymuyor. Ben de, okuduğum çeşitli 
yazılarda Avrupa'da, örneğin Almanya'da toplumsal hareketliliğin ABD'den 
daha yüksek olduğu bulgularmı gördüm.
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Kanımca, Türkiye açısından bakıldığında, bu konudaki önemli sorun fark
lıdır, solcularla yoksulların ya da az gelirlilerin eşitsizliklere bakış açıları arasın
daki ilişkilerdir. Ben bu bakış açıları arasında artı yönde bir bağmtı olduğunu 
sanmıyorum. Siyasal açıdan bakıldığında eşitsizliğin, toplumun temel sorunu 
olduğunu savunan sosyal demokrat görüş ile, söz konusu alt gelir gruplarının 
bakış açısı uyum içinde değildir. Bu uyuşmazlığın nedeni toplumsal hareketlilik 
alanında mı, ekonomik gelişme sürecinde mi, gelenekler, kültür etkenlerinde mi, 
sosyal demokratik görüşün güvenilir olmayışında mı aranmalıdır? Bu konu ben
ce yoğun araştırmalarla incelenmelidir.

İlgili bir konu büyüme sağlayıcı politikaların eşitsizliği azaltabilme yönünde 
etki yaratmaması olasılığıdır. Bu ve diğer ilginç konuları inceleyen yeni bir yazı 
(Chatterjee, Turnovsky (2012), 1730,1744) şu bulgulara ulaşıyor: Devlet yatırım
ları, yatırımın finans şeklinden bağımsız olarak, zaman içinde servet eşitsizliğini 
artırmaktadır. Buna karşılık gelir eşitsizliğinin zaman içindeki gelişme yolu, iz
lenen yatırımın finansman politikalarına çok duyarlıdır, bu yol zaman içinde sık 
sık değiş-tokuşlar içine düşmektedir, gelir eşitsizliği kısa sürede azalmakta, uzun 
sürede artmaktadır.

Üçüncü konuya geçerek, değerlendirmeye çalıştığım yazımda esas akım ik
tisadını, geleneksel iktisat kuramını ve neoklasik iktisadı (NİK) aynı saydığımı 
belirtmeliyim. Ama çağdaş iktisadın NİK'ten farklı olduğu da söylenebilir. Bu 
nitelikte bir görüş neoklasik iktisadın öldüğünü söyleyen (Colander, 2000) de 
savunulmaktadır. Yazıda, NİK okulunun altı temel niteliği sıralanmakta, çağdaş 
ekonominin bu altı nitelik açısından farklı olduğu açıklanmaktadır.

Yazıda (s. 134-136), NİK'in bu temel ilkeleri şöyle sıralanmaktadır: (i) Kay
nakların dağıtımının belirli bir zamanda tahsisi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. (ii) 
Kuramda faydacılığın merkezi rolü kabul edilmektedir, (iii) NİK marjinal değiş- 
tokuşları vurgulamaktadır, (iv) Kuramda uzun görüşlü akılcılık (rasyonelite) 
varsayılmaktadır, (v) Kuramın yöntemi metodolojik bireyciliktir, (vi) Ekonomi 
de genel denge kavramı çerçevesinde yapılanmıştır.

Çağdaş iktisadın bu altı nitelik hakkmdaki görüşü ise şudur: (i) Araştırma
lar kaynakların zaman içindeki tahsisi üzerinde yoğunlaşmaktadır, (ii) Faydacı
lık az sayıda çağdaş iktisatçı tarafından benimsenmektedir, (iii) Marjinal değiş- 
tokuşların dayanağı olan türevsel hesap terk edilmekte, onun yerini topoloji ve 
küme kuramı almaktadır, oyun kuramı türevsel hesabın yerine geçmiştir, (iv) 
Akılcılıkta uzun görüşlü türün ağırlığı azalmakta; sınırlı, kurala-dayalı, görgül 
olarak belirlenen akılcılık öne çıkmaktadır, (v) Bugün de bireyci yöntem etkin
liğini sürdürmekle birlikte karmaşıklık kuramı, evrimci oyun kuramı, yeni ku- 
rumcu ekonomi gibi alanlarda bu yönteme karşı çıkılmaktadır, (vi) Tek denge 
anlayışı hala egemen olsa da çoklu denge yaklaşımlarına da başvurulmaktadır.
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D. Colander'e göre çağdaş ekonomi varsayımları ve içerdiği, kapsadığı 
alanları ile çok geniş olduğu halde, yöntem açısından çok dardır. Bu yöntemiyle 
çağdaş ekonominin merkezi özelliği, sorunlara yaklaşımının modeller yoluyla 
olmasıdır. Bu konuda Keynes'in aşağıdaki tanımlaması aydınlatıcıdır. Bu tanı
ma göre, iktisat modellerin terimleriyle düşünme bilimidir. Bu Keynes'ci bilim 
tanımının diğer bir temel özelliği, içinde yaşanılan dünya içinde geçerli olacak 
modeller seçme sanatmı bilimin bir parçası saymasıdır. (Bu tanım için (Epstein, 
2012: 535)'e de bakılabilir.) Öte yandan, günümüzde yazıları yayınlama amacı 
çok önemli sayıldığından model olarak genellikle "ad hoc" (eldeki konuyla sınır
lı) nitelikte pratik modeller seçilir (s. 137,140).

Aynı yazar çağdaş ekonominin yeni fikirlere açık olduğu görüşündedir. 
Yeni fikir sahipleri ABD'nin lisansüstü okullarından hocalık teklifleri alırlar. 
Oysa Marx'cı ve kurumcu iktisatçılar bu şansa sahip değillerdir. Yazara göre, 
yalnızca bu teklifleri alamayanlara heterodoks iktisatçı denebilir (s. 137).

Yazının sonuç kısmına (s. 141,142) göre bugün için pratik "ad hoc" model
lerle saf bir Kuram olan genel denge yaklaşımı arasında bir uyuşmazlık olduğu 
söylenebilir. Bu uyuşmazlık iki yönden de gelecek değişmelerle giderilebilir. Saf 
kuram niteliğiyle genel denge yaklaşımından gelecek değişmelerin öne çıkan iki 
kaynağı vardır: (i) Evrimci oyun kuramına dayanarak genel denge kuramında 
gelişme sağlanması, (ii) Karmaşıklık kuramı. İkinci yön, pratik modellerin sınan
ması yönünden gelecek değişme yoludur. Bu konuda da deneyci ekonomi yakla
şımının büyük katkısı olacaktır.

Haşan Ersel'in kısa ama değerli ve aydınlatıcı yazısında ekonomide finansal 
istikrarın sağlanmaması durumunda herkesin bundan, az ya da çok, zarar gö
receği noktasında görüş birliğine ulaşılmasının şu sonucu yarattığı belirtiliyor: 
"Finansal istikrar bir kamusal mal olarak ele alınmaya başladı. Salt kamusal mal 
denildiğinde bir kullanıcının yararlanmasının diğerlerinin yararlanma düzeyini 
düşürmediği ve herhangi bir iktisadi birimin yararlanmasının engellenemeyece
ği mallar anlaşılır... Kamusal malların varlığının en önemli sonucu, bu durumda 
rekabetçi piyasa mekanizmasının Pareto anlamında etkin olmamasıdır. Bu tür 
malların sunumu piyasaya bırakıldığında, toplum pareto etkin duruma oranla 
daha az miktarla yetinmek zorunda kalmaktadır".

Yazıda Mikro-sakıngan ve makro-sakıngan politika yaklaşımları arasında 
bir ayırım yapılıyor: "Mikro-sakıngan adı verilen geleneksel yaklaşım finansal 
istikrar sorununun makro ve mikro düzey olarak ayırt edebileceği varsayımı
na dayanıyordu. Makro düzey de sorun 'fiyat istikrarı' idi. Bu sorunla uğraşma 
görevi de bağımsız merkez bankalarına verilmişti. Mikro düzeyde ise finansal 
istikran tehdit edebilecek unsurun finansal kurumların (özellikle bankaların) 
sağlıklı çalışmalarını engelleyecek yapısal sorunlar olduğu düşünülüyordu." Bu
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yapı özellikle gelişmiş ülkelerde uygulanmıştır. "Ancak bu yaklaşımın arkasın
da önemli bir varsayım yatmaktadır. O da finansal sistemi oluşturan birimlerin 
(bankalar v.s.) her birisinin sağlıklı yapıda olmasının, sistemin istikrarını sağla
mak için gerekli ve yeterli olduğudur... Bu yaklaşım finansal istikrarın bozulma
sını dışarıdan gelebilecek şoklara bağlamakta, finansal kurumların kendi işleyiş
lerinin yaratabileceği istikrarsızlıkları hesaba katmamaktadır".

Oysa son yıllar bu tür istikrarsızlığın en az ilki kadar önemli olabileceğini 
göstermiştir. Dolayısıyla 2008 bunalımı sonrasında iktisat yazınında "makro- 
sakıngan" yaklaşım ortaya çıktı. "Burada 'sakıngan politika araçları', finansal 
kuruluşların yapılarını etkileyen temel göstergelere ilişkin düzenlemelerdir." 
Bu düzenlemelerde sermaye miktarı, sermayenin bileşimi, borçlanma vadesi ve 
türü, kredilerin bileşimi gibi bankaların (bazı durumlarda finansal olmayan şir
ketlerin) finansal tablolarından türetilen öğeler söz konusudur.

Yazı, söz konusu mikro ve makro-sakmgan politikalarm kullanımı hak
kında iki köklü değişikliğe dikkat çektikten sonra, mikro-sakıngan politikalara 
yöneltilen önemli bir eleştiriyi belirmektedir: Mikro-sakıngan yaklaşım sonuçta 
'çevrim-yanlısı' (pro cyclical) politikalara yol açmaktadır. "Ekonomi düzeldiği 
(bozulduğu) durumda, finansal kuruluşların bünyeleri de güçlenmekte (zayıfla
makta), onlar da izledikleri yola devam etmektedirler. Bu ise çevrimsel (cyclical) 
hareketlerin daha abartılı olmasına yol açmaktadır. Mikro-sakıngan politika yak
laşımı ise bu olguyu ihmal etmekte, hatta, tümüyle finansal kuruluşların bünye
lerinin sağlığına yoğunlaştığı için, bu eğilimi destekler biçimde çalışmaktadır. 
Makro-sakıngan yaklaşım bu sakıncayı gidermeyi hedeflemektedir."

Yazıda şu önemli noktalar da vurgulanmaktadır: Son zamanlarda finansal 
kesimin rolü artmıştır, bu artışta iletişim ve bilişim teknolojilerindeki hızlı ge
lişmelerin büyük katkısı olmuştur. Bu gelişmelerin yarattığı bilgi kullanımı ge
reksinimi, bu gereksinimi karşılayabilecek uzman kişilerin hem finans hem de 
şirketler kesiminde istihdammı ve rollerini artırmıştır. "Bu bir anlamda gelenek
sel işveren (kapitalist) tanımı içinde yer alan yönetim fonksiyonunun, giderek 
yöneticilere devredilmesi anlamına gelmektedir."

İlgili bir diğer nokta, son on yılda belirgenleşen bir eğilim sermayedarla şir
ket arasındaki bağın zayıflamasıdır. Şirketlerin halka açılması, bu eğilimin çok 
gelişmesi, hisse senedi alım-satımının çok kolaylaşması şirketle sahip ilişkini 
güçsüzleştirmiştir. Ayrıca, finansal piyasalar, şirketlere, borçlanma olanaklarım 
artıracak yeni, uygun araçlar sundular.

Yazının diğer bir katkısı da, görüşleri 2008 bunalımı öncesinde pek ilgi çek
meyen Hyman Minsky'e dikkat çekmesidir. Minsky, Keynes'in fikirlerinden 
hareket ederek finans sisteminin doğal olarak istikrarsız olduğu görüşünü sa
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vunmuştur. Çünkü, "M insky'ye göre finans sistemi büyük bir dinamizm sergile
mekte, sürekli değişim göstermektedir." Sistemin öğeleri arasındaki karşılıklı et
kileşimler, finansal aktörlerin birbirlerinden farklı davranış ve tepkileri, finansal 
sistemin hareketlerini istikrarsız kılmaktadır. "Ona göre, finans sistemi işlevini 
yerine getirebilmek için son derece dinamik olmak zorundadır. Dinamizm ise 
beraberinde istikrarsızlığı getirmektedir." Bu istikrarsızlıklarla savaşılmalı, bu 
amaçla finans sistemine yönelik çok güçlü bir düzenleme/gözetim mekanizması 
geliştirilmelidir.

Prof. Hayriye Erbaş, Türkiye'de yoksulluğu ve eşitsizliği ele aldığı yazısın
da, bu konunun çeşitli toplumsal bilim dallarında farklı şekillerde ele alındığına 
dikkat çekiyor. Örneğin, iktisatçıların konuya gelir, tüketim ve bir ölçüde insan 
gönenci açılarından baktığını söylüyor. Buna karşılık, diğer toplum bilimciler, 
özellikle sosyolog ve antropologlar, insan refahının temelini oluşturan toplumsal 
davranışlar ve siyasal olgular üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Öte yandan, iktisatçı olmayan yazar, Türkiye'de 24 Ocak 1980 kararları ola
rak bilinen önemli iktisadi politika değişmelerini de göz önüne alıyor. Bu istikrar 
politikalarıyla ekonomide sanayileşmede ithal ikameci politikalardan ihracata 
dayalı stratejiye geçildiğini belirten Erbaş, bu değişimin sonucunda, zaten var 
olan yoksulluk ve eşitsizlik süreçlerinin daha da derinleştiğini ve yaygınlaştığını 
söylüyor.

Tarihsel ve kuramsal açıklamalarla başlayan yazı konusunu çeşitli başlıklar 
altında inceliyor. Nüfus ve demografik, daha sonra genel ekonomik veriler tablo
larda özetleniyor. Böylece çalışmaya genel bir çerçeve oluşturuluyor.

Bunlardan sonra, yazının temel konusu olan toplumda ve ekonomide dış
lanma eğilimlerinin, eşitsizliklerin incelenmesine geçiliyor. Açıklamalara, Dün
ya İnsan Gelişme Raporunda Türkiye'nin ülkelerin sıralanmasındaki yeri belir
tilerek başlanıyor. Açıklamalar dört başlık altında veriliyor. İlk başlık altında 
Türkiye'de yoksulluk konusu hem genel düzeyde ve çeşitli yoksulluk ölçütleriy
le, hem de bölgesel düzeyde ve cinsiyet ayırımına göre sayılarla özetleniyor.

Sonra, işgücüne katılım ve işsizlik gibi yoksulluk üzerinde etkin olan konu
ların açıklanmasına geçiliyor. Gelir dağılımı eşitsizliği sonraki başlığın konusunu 
oluşturuyor. Burada da bölgesel farklılıklara önem veriliyor. Sonraki başlıklarda 
eğitimde, siyasal, toplumsal, kültürel etkinliklerde yer alan eşitsizlikler ele almı
yor. Buralarda kadın-erkek eşitsizliklerine ağırlık tanınıyor.

Çalışmada şu olgular vurgulanıyor. Türkiye'de yoksulluk ve eşitsizliğin 
temel göstergeleri ve boyutları şunlardır: Kararsız iktisadi gelişme, eşitsiz ge
lir dağılımı, işsizlik, düşük ve azalan işgücüne katılım, hızlı nüfus artışı, kırsal
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yörelerden kentlere hızlı göç, düşük eğitim düzeyi, sosyal güvenlik sisteminin 
yetersizliği, cinsel ayrımcılık gibi toplumsal etkenler.

Yazıda şu görüşler de yer alıyor: Eldeki veriler Türkiye'de yoksulluğun 
ve eşitsizliklerin azaltılmasında bir iyileşme sağlandığını göstermektedir. Ama 
mevcut verilerin gerçek durumu yansıttığı söylenemez. Gelir var olsa da çalış
ma koşulları iyi değildir, kalıcı, güvenli iş bulmak zordur. Türkiye'de yerleşme, 
bölge ve cinsiyet temellerinde eşitsizlikler ve yoksulluk vardır. Önemli bir nokta 
da şudur: Nüfusunun azalmasına rağmen bu yörelerde yoksulluk, beklenenin 
tersine, çok ciddi sorun olma niteliğini sürdürmektedir.

26.02.2013
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Notlar
1. G. Epstein (2012: 533-535), Lance Taylor'un Keynes kuramında aşağıdaki 

dört kilit kavram gördüğünü yazıyor: (i) Belirsizliğin egemen olması, (ii) Say 
Yasası'nın yadsınması, (iii) genil ekonomide para ve finansın ağırlık taşıma
sı, (iv) toplumsal sınıfların ve dağılımın önemi.

Son noktada içerilen, gelişmemiş ülkeler için de geçerli olan aşağıdaki görü
şü de vurgulamak istiyorum: ABD ekonomisinde 2000 yılı sonrasında ulusal 
gelirin ücretler aleyhine ve kâr lehine dağılmış olması, büyük bir yatırım 
artışına değil, büyük bir çöküşe (bunalıma) yol açmıştır.

2. Yine G. Epstein'e (2012: 537,538) göre, Lance Taylor son finansal bunalımda 
dokuz etkeni neden olarak görmüştür. Bunlardan 2. ve 4. şunlardır: 1980 
yılı dolaylarmda gelir dalgalanmalarında başlayan değişme dalgalanmaları 
azaltmış, ama uzun süreli değişmelere yol açmıştır, bunlar da hisse senedi 
fiyatlarına ve dış ödemeler dengesine yansımıştır. Bu süreçte şu belirli so
nuçlar yaşanmıştır: (i) Faiz hadleri kâr oranlarına göre düşmüş, bu varlık 
balonlarını desteklemiştir, (ii) İşgücü gelirleri payı azalmış, hane halkı borç
lanması artmıştır. (2. Neden) Büyük varlık balonları önce hisse senetlerinde 
sonra konutlarda yaratılmıştır (4. Neden).

3. M.P. Todaro'ya ait olduğunu sandığın bir görüşe göre, tüm gelişmemiş ülke
leri kapsayacak bir iktisat politikası olanaklı değildir. İzlenebilecek politikalar 
şu temel değişkenlere dayanır: (i) Yurt içi getirilerin değerleri, (ii) çeşitli ser
mayelerin yeterliliği, (iii) getirilere özel kesimin erişebilme gücü, (iv) devletin 
ekonomi üzerindeki etkisi. Devletin etkisi olumsuz ise, bu hata şeklindeki 
etkinin yaptıklarından mı kaynaklandığı (aşırı vergi ve sınırlama şeklindeki 
bir yapım hatası mı (commission error olduğu), yoksa yapmadıklarından mı 
ileri geldiği (alt yapı yatırımları, yeterli teşvikler sağlamamış olma hatası gibi 
görevi yerine getirmeme hatası mı (omission error) olduğu.

Kitap bu değişkenler çerçevesinde üç farklı kalkınma stratejisine dikkat çek
mektedir: (i) Yabancı kaynak ve sermaye akımlarına dayanan politika stra
tejisi. Akımı çeken ülkede tasarruf artışıyla da desteklendiğinde bu model, 
getiriler yüksek ve getirilere özel kesim ulaşabildiğinde çok etkin olabilir, 
(ii) Buna karşın, piyasa liberalleşmesi ve ekonominin açılması üzerinde yo
ğunlaşan stratejiler. Toplumsal getiriler yüksek ve özel kesimin bu getiri
lere ulaşabilmesinin önündeki en ciddi engelin devletten kaynaklanan aşı
rı vergiler ve sınırlamalar olduğunda bu model çok etkin olur, (iii) Sanayi 
politikası üzerinde yoğunlaşan stratejiler. Bu stratejiler de getirilerin düşük 
olduğu, bu düşüklüğün devletin yaptıklarından (yaptıkları hatalardan) de
ğil, yapamadıklarından (yapmama hatalarından) ileri geldiğinde çok etkin 
olur.

24



Prof. Dr. İsmail Türk'e Armağan

4. Orta gelir tuzağına göre, gelişmekte olan ülkelerin hızlı büyüme süreçlerinin 
önünde önemli bir engel vardır. Bu engel, söz konusu ülkelerin, (2005 yılı 
verilerine göre) sabit uluslararası fiyatlarla birey başına gelirde 17 bin dolar 
yakınlarına ulaştıklarında büyümelerinde önemli bir yavaşlama sürecine gi
receklerini söyler (Eichengreen, Park, Shin, 2011, Absract, Conclusion).

Aynı yazarlar çok yakın bir yazılarında (Eichengreen, Park, Shin, 2013: örne
ğin 2/54) bu görüşlerini biraz değiştiriyorlar. Bu değişikliğe göre, orta-gelirli 
ülkelerin yüksek büyüme hızlarındaki yavaşlama tek bir zaman noktasında 
değil kademeli olarak gerçekleşir. Bu değişmenin anlamı ve sonucu şu nok
talarda özetlenebilir: (i) Daha çok sayıda ülke bu büyüme yavaşlaması riski 
ile karşı karşıyadır, (ii) Önceki yazının ulaştığı görüşten farklı olarak, orta- 
gelirli ülkeler söz konusu yavaşlamayla daha düşük gelir düzeylerinde kar
şılaşabilirler. (Başka çeşitli bulgu ve savlan olan bu yazılan ilerde ele almayı 
umuyorum.)

5. Burada, The Economist Dergisi'nde, son zamanlarda, uluslararası göçlerin 
(November 17th, 2012: 72) ve asgari ücret uygulamalarının (November 24th, 
2012: 74) olumlu etkileri olabileceğini söyleyen iki yazının yer aldığına dik
kat çekmek istiyorum.

6. Bu konuda, Kalkınma Bakanlığı (Eski DPT), Dokuzuncu Kalkınma Planı 
(2007-2013), 2013 Yılı Programı, s. 16'ya ve Emre Kongar, "Gerçekler 'Eko
nomik Başarı' Balonunu Söndürürken" adlı yazışma (Cumhuriyet Gazetesi 
18 Aralık, 2012: 3)'e de bakılabilir.
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YENİ POLİTİKALARIN DOĞUŞU MU, ESKİLERE 
DEVAM MI?

Özhan ULUATAM1

Şu sıralar, pek çok ülke, birkaç yıl önce Amerika Birleşik Devletlerinde bir 
yatırım firmasının iflasıyla patlak veren İktisadî bunalımın uzayan ve yayılan 
sıkıntılarıyla, sarsılmakta...

2008 yılında Lehman Brothers iflas etti ve bu iflas, izleyen yıllarda çok yay
gınlaşıp büyüyecek evrensel sıkıntıların tetikleyicisi oldu.

Aslında, Amerika Birleşik Devletlerinde herkesin kutsallığını kabul ettiği 
"özgür piyasa mekanizması" anlayışının gerektirdiği politika, bunalımın daha 
başlangıcında, iflas eden Lehman Brothers'ı da, iflas edebilecek başka firmaları 
da kendi hallerine terk etmekti; ama işler öyle yürüm edi... Hemen iflasın ardın
dan anlaşıldı ki, Birleşik Devletlerde batmakta olan yalnızca bu firma değildir; 
sallantıda başkaları da vardır. Öyle olunca, piyasa mekanizmasının özgürlüğü 
fikrine dayalı politikalar bir yana konuldu...

Önce AIG adlı dev sigorta şirketi, iflas ederse yüzlerce başka kuruluşu da 
beraberinde sürükleyeceği gerekçesiyle, Amerikan Merkez Bankası (FED) kay
nakları kullanılarak, kurtarıldı. Hemen ardından sıra, başka yatırım bankalarına, 
derken ticarî bankalara, daha da sonra otomobil gibi somut bir şeyler üreten fir
malara geldi. Amerikan Hâzinesi hepsini, bir biçimde -çok büyük tutarlarda borç 
vererek ya da sermayesine katılarak- kurtarmaya çalıştı. Ama her şeye karşın, iş
ler tam umulduğu gibi gitmedi ve ekonominin çeşitli kesimlerine yayılan İktisadî 
durgunluk da, beraberindeki yaygın işsizlik de günümüze kadar sürüp gitti...

Atlantik'in batı kıyısında bu işler olup biterken doğu kıyısında da, malî kesi
min açtığı savruk kredilerin epey bölümünün geri dönmeyeceği, bazı ülkelerde 
de, har vurup harman savurma alışkanlığındaki kamu kesiminin dış borçlarını 
ödeyemeyeceği kaygısı -İngiltere, İzlanda, Yunanistan, Portekiz, İspanya, İtalya, 
Fransa gibi- Avrupa ülkelerini sardı. Yıllar yılı özgür piyasanın, arada bir doğa
bilecek ufak aksaklıkları düzeltme gücüne inandırılmış toplumlar, yalnız başka 
ülkedekilerin değil kendi bankalarının, kendi firmalarının da batacağını anlayın
ca, piyasa özgürlüğü gibi kavramlar bir yana itildi ve zor durumda olduğuna

1 Prof. Dr. Emekli.
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inanılan kuruluşlara Hâzineden büyük kaynaklar aktarıldı; daha iyi durumdaki 
-Almanya gibi- ülkelerin katılımıyla "kurtarma fonları" oluşturulmaya çalışıldı, 
Avrupa Merkez Bankasının kaynakları ve prestiji ortaya kondu...

Bu çabalara rağmen, çeşitli ülkelerde milyonlarca insan, paralarını finansal 
sistemin labirentlerinde kaybetti; milyonlarca insan da işinden gücünden oldu.

Benzer durum, Amerika ve Avrupa dışındaki başka ülkelerde de gözlen
di. Çok büyüyenler daha az büyümeye, duraklayanlar gerilemeye başladılar; 
hepsinde dünya bunalımının doğurduğu ortak sonuç, malî piyasadaki çalkan
tılar, yüz milyonu aşan insanın işini kaybetmesi, irili, ufaklı pek çok firmanın 
kapılarını kapaması, insanların "bir dediği bir dediğini tutmayan politikacılara" 
ve "kazanırken her şeye aklı eren, kaybederken devleti yardıma çağıran finans 
dâhilerine" inançlarını bir miktar yetirmeleri oldu.

Ülkelerin siyasal sistemlerinin de, iktisadî-malî uygulamalarının da şu sıra
lar sarsıntılı ve acılı bir dönemden geçtiği açık. Bir ölçüde, Birinci Dünya Sava
şının ve izleyen yılların Kıta Avrupa'sında -özellikle de Almanya'da- yarattığı 
karmaşa ve büyük enflasyon gibi, 1929-30 Dünya Bunalımı gibi...

Böylesine çalkantılı dönemler, tarih içinde, çoğu zaman, ciddî siyasal sonuç
lar doğurmakla kalmadı, uygulanan iktisat politikalarının da gözden geçirilme
sini gündeme getirdi, ardından iktisat teorisyenleri de teorilerini gerçek hayatta 
olup bitenlere uydurmak zorunda kaldılar:

- Birinci Dünya Savaşıyla birlikte -o vakte kadar birkaç yüzyıl boyunca batılı 
gelişmiş ülke iktisatçılarınca temel oyun kuralı olarak kabul edile gelmiş- "ulus
lararası serbest-kısıtsız ticaret" fikri hemen tümüyle bir yana konulup yoğun ko
ruma tedbirleri uygulamalarına geçildi.2 Uluslararası ticaretin yeniden serbest
leştirilmesi için İkinci Dünya Savaşı sonrasının Bretton Woods Andlaşmalarını, 
IMF, Dünya Bankası, GATT ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşları ve yıllarca 
süren uluslararası çalışmaları beklemek gerekti...

- Almanya'daki siyasal-iktisadî karışıklıklar ve yirmili yılların büyük enflas
yonu demokrasiyi yok edip Nazi rejimini, onunla birlikte de savaş ekonomisini 
getirdi...

2 Yirminci yüzyılın ortalarına gelinceye kadar iktisat yazınını oluşturan İngiltere, Fransa gibi "kapitalist 
batılı" ülkeler düşünürlerinde, Avrupa ve Kuzey Amerika dışında yaşayan yüz milyonlarca insanın 
içinde bulundukları İktisadî koşullar ya da siyasal rejim sorunları üzerinde uzunca düşünüp kafa 
yorma, onlara "teorik" dünya iktisat düzeni içinde -muhtemel pazar/sömürge olma görevi dışında- 
bir yer verme kaygısı hemen hiç yoktur. Evrensel iktisat teorisinin "evren"i, esas itibariyle, sekiz, on 
gelişmiş ülke ile sınırlıdır. Geri kalmış ülkelere karşı bu ilgisizliğin kısmî bir istisnasının belki Marxist 
tahlilde bulunduğu söylenebilir.
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- ABD'ndeki liberal uygulamalar 1929-30 Büyük Bunalımıyla birlikte bir 
yana konulup devlet girişimciliği ön plana çıkarıldı. Bunalımın sıkıntıları, pek 
çok başka ülkeyi -bu arada Türkiye'yi de-dış ticaret ve kambiyo düzenlerine yeni 
biçimler verme zorunda bıraktı...

Bu birbirinden değişik uygulamaların teorik plandaki sonuçları ise gelenek
sel iktisat teorisinde sahnenin çok gerilerine itilmiş, neredeyse oyundan geniş 
ölçüde ihraç edilmiş kamu kesimine, yeniden görev vermek, devlet düzenleyici
liğini önemli bir unsur olarak işin içine katmak oldu.

Ta ki 1970 sonlarına kadar....

Yetmişli yılların sonlarından başlayarak, önemleri zaman içinde daha iyi an
laşılacak iki büyük evrensel değişiklik ortaya çıktı: (i) Birinci Dünya Savaşından 
sonra Sovyetler Birliği'nde, İkinci Dünya Savaşından sonra da Doğu Avrupa ül
kelerinde uygulanan sosyalist iktisat düzeni, "perestroyka=yeniden yapılanma" 
ve "glasnost=açıklık" gibi sloganlarla başlayan bir süreçte, sekiz-on yıl gibi hayli 
kısa bir zaman dilimi içerisinde terk edildi ve bu ülkelerde kapitalist düzenin, 
tüm kurumlarıyla yerleştirilmesi çabaları başladı; (ii) İngiltere, ABD, Latin Ame
rika gibi ülkelerde -bu arada Türkiye'de- işbaşına gelen muhafazakâr iktidar
lar ile onların etki ve yönetimindeki çeşitli uluslararası kuruluşlarca, "devletin 
mümkün olduğunca İktisadî hayattan elini eteğini çekmesi, özel sektörün her 
alanda güçlendirilmesi" fikri ön plana çıkarıldı ve uygulamaya kondu. Öyle ki, 
bu uygulamaların yaygmlaşması ve teorik planda uygulamalara verilen desteğin 
genişlemesi, bazı yazarları insanlığın tarih içindeki iktisadî-siyasal sistem arayış
larında artık en iyi çözüme ulaşıldığı, gelecekteki tek -ve artık değişmez- siste
min liberal kapitalist düzen olduğu fikrini savunmaya kadar götürdü.3

Bu iki temel gelişme önemli sonuçlar doğurdu:

1. Sosyalist sistemin alternatif bir düzen olma önerisi önemli bir darbe yedi:

Birinci Dünya Savaşı sonunda Rusya'daki ihtilalle ortaya çıkan ve Sovyetler 
Birliğinin kurulmasıyla kalıcılaşan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise Batı Av
rupa ülkeleri ile daha uzak diyarlara yayılan sosyalist iktisat düzeni, özellikle 
ellili ve altmışlı yıllarda, kapitalist sisteme ciddî bir seçenek olarak görülmüş ve 
kapitalist üretim-tüketim biçimini her açıklamaya temel yapmış "batılı" iktisat
çılar için ciddî bir sıkıntı doğurur olmuştu. Zira, küçümsenip kötülense, insan 
özgürlüğü ile bağdaşmazlığı ileri sürülse bile, kapitalizme alternatif bir üretim 
modelinin ortaya çıktığını inkâr etmek artık pek mümkün olmuyordu.

İktisadî oyun kurallarım, üretim araçlarının özel mülkiyeti ilkesinden çı
karan, özgür çalışan piyasa mekanizmasımn her iktisadî-toplumsal derde deva

3 Francis Fııkiyama, The End o f History and the Last Man, Penguin, 1992.
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olacağını ileri süren iki-üç yüzyıllık kapitalist iktisat geleneğine, göz ardı edile
meyecek bir başka seçenek sunmaktaydı sosyalist düzen. Üstelik, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası yıllarda bu seçeneğin -başarısızlıkları yanında- önemli bazı başa
rılarını inkâr etmek de kolay değildi:

Sosyalist ekonomiler, hayli büyük kalkınma hızları sağlayabilmiş, önemli 
altyapı yatırımları gerçekleştirebilmiş, işsizlik, fiyat artışları gibi sorunları bir öl
çüde çözmüş ve belki hepsinden önemlisi, gelir dağılımındaki büyük dengesiz
liklerin üstesinden gelmiş görünüyorlardı. Üstelik de, sistem, 1961 yılında uzaya 
ilk insanı göndermek gibi, dünya kamu oyunu çok etkileyecek bazı gösterileri de 
düzenleyebilmişti4.

Altmışlı yıllarda sosyalist düzenin bu başarılı dış yüzü altında yatan ciddî 
İktisadî sorun ve güçlükler, Milton Friedman gibi kapitalist sistemin savunucu
luğuna yönelmiş bir kısım iktisatçı dışında, çoğu kimsenin ilgi ve bilgisi dışında 
gibiydi. Çin aracılığıyla Asya'nın, Küba aracılığıyla da Amerika kıtasının uzakla
rına yayılmış sosyalizmin estirdiği rüzgâr pek çok ülke aydınını, işçi örgütlerini 
ve hele Avrupa gençliğinin bir bölümünü önüne sürüklemiş götürüyordu. Ka
pitalist ülkelerde yaşayan bu insanların sosyalizme duyduğu saygı ve hayranlık 
çoğu kez öyle gözü kapalı bir inanç halini almaktaydı ki, sosyalist etiketi taşıyan 
ülkelerdeki rejimlerin kaba siyasal yapısını, buyurmacı düzenini, insan hakları
nın büyük ihlallerini, İktisadî sistem içindeki israfları görmüyorlardı bile...

İşte "perestroyka", "glasnost" ve ardından gelen kapitalistleşme süreci bir
den bire sosyalist düzenin bazılarınca o vakte kadar fazla üzerinde durulmayan 
"kusurlarını" gözler önüne serdi ve sosyalist ekonominin kapitalist sisteme alter
natif olma iddiasını hayli zayıflattı.

2. Liberal-kapitalist uygulamaların giderek yaygınlaşması, teorik ve akade
mik planlarda bu uygulamalara destek sağlayan bir yaklaşımı da beraberinde 
getirdi:

Günümüze kadar taşınan liberal kapitalist uygulamalarının sonuçları "yay
gın özelleştirmeler", "devletin müdahaleci kararlarının azaltılması5", "özel sek
törü teşvik politikalarının yoğunlaştırılması" oldu. Bütün bu politikaları des
tekleyen ve bir ölçüde uygulamalara yol açan önemli unsur ise -teorik planda 
devletin İktisadî hayata müdahalelerine hoşgörüyla bakan hatta zaman zaman 
bu müdahaleleri zorunlu gören Keynes'ci, Neo-Keynes'ci teorinin geçerliğini

4 1961 yılında Yuri Gagarin'in Vostok adlı uzay aracı ile dünya çevresine çıkışı ve yeryüzüne dönüşü, 
böylece uzay yarışında Amerika Birleşik Devletleri'nin geride bırakılışı, pek çok kişi tarafından 
Sovyetler Birliğinin teknik alandaki ilerlemesinin gösterişli bir sembolü gibi algılanmıştı. Bunun 
ardından, A.B.D. de kendi uzay programma daha büyük ağırlık vermek zorunda kalmıştı.

5 Deregulation
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önemli ölçüde yitirdiği gerekçesiyle- maliye politikalarının kenara itilip para po
litikalarına ağırlık veren "parasalcı yaklaşım"ın iktisat teorisine temel alınma
sı oldu. Kapitalist yapıyı İktisadî sisteme temel alsa da onun ciddî kusurlarının 
bulunduğuna da dikkat çeken, bu kusurların düzeltilmesinde devletin önemli 
rol oynaması gerektiğini işaretleyen Keynes'in ve onu izleyenlerin düşünceleri 
"serbest piyasa ekonomisi"nin vahşî kapitalizmini savunan bu yeni teorik dalga 
karşısmda ciddî bir gerileme kaydetti.

Teorik plandaki bu değişiklik İktisadî yayın yapan uzmanlık dergilerinden 
başlayarak popüler yayınlara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi etkilediği gibi 
üniversitelerin iktisat bölümlerindeki programlar da geniş ölçüde değiştirildi:

Altmışlı ve yetmişli yıllarda incelenmesi ve öğrencilere sunulması nere
deyse doğal sayılan ve bir bölümü iktisat eğitiminin eski geleneklerine dayanan 
"İktisadî doktrinler tarihi", "iktisat tarihi," "karşılaştırmalı İktisadî sistemler," 
"planlama-programlama teknikleri", "kamu İktisadî teşebbüsleri" gibisinden, 
konular artık "modası geçm iş" ve "yararsız" kabul edilip yüksek eğitim iktisat 
müfredatında bir kenara itilir oldular. Böylesi bir değişiklik, liberal kapitalist ik
tisat düzeninin kesin üstünlüğüne ve Takipsizliğine dayanan bir anlayışın doğal 
sonucu kabul edildi.

Nobel İktisat ödüllerinin dağılımında bile bu değişim görülür oldu. İlk No- 
bel İktisat Ödülü 1969'da planlama teorisi ve uygulamalarına önemli katkılar 
yapan Jan Tinbergen'e -Ragnar Frisch ile birlikte- verilirken 1976 Ödülü, İktisadî 
hayata devlet müdahalelerini küçültmenin teorisini geliştiren -ve Şili'deki 1973 
askerî darbesi sonrası uygulanan liberal iktisat politikalarını hararetle savunan- 
Milton Friedman'a gitti.

3. Yetmişli ve seksenli yılların libeıal-kapitalist anlayış ve uygulamaları için
de özellikle gelişmiş ülkelerin iktisat yapısında reel ve parasal kesimlerin karşı
lıklı rol ve önemlerine ilişkin bir büyük değişiklik de ortaya çıktı:

Paranın binlerce yıl öncelere giden icadından hayli yakın yıllara kadar 
parasal-finansal kurumlarm temel amacının, reel kesimdeki değişimleri, işlem
leri kolaylaştırmak olduğu hemen herkesçe kabul edile gelmişti. Diğer deyişle, 
parasal-finansal kesim, reel kesimdeki üretimin, dağılımın, tüketimin destekle
yici gücü olarak düşünülüyordu ve yalnızca bu amaç için doğup yaşamaktaydı. 
Oysa, 1970'leri izleyen yıllarda finansal kesim, adeta reel kesimden ayrı, kendi 
amaçları olan, kendine yeten, bağımsız bir varlık olarak ele alınır ve bu niteliğiy
le büyük kazançlar sağlar hale geldi.

Bu değişiklikte -bir ölçüde bilgi-işlem ve haberleşme teknolojilerindeki hızlı 
gelişmelere bağlı olarak- ortaya çıkan çok sayıda finansal unsur büyük rol oy
nadı. "Türev araçları" olarak isimlendirilen bir grubun alabildiğine genişleyip
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büyümesi, yeni fonksiyonlar üstlenmiş finansal piyasaların-borsaların çoğalma
sı, yatırım bankacılığının ticarî mevduat bankalarını ikinci plana iten gelişmesi, 
bankacılık ve finans kesiminde geleneksel muhafazakâr yaklaşım yerine atak, 
çabucak büyük kârlar elde etmeye yönelmiş bir işletme anlayışının ön plana çı
karılması v.s. bu dönemdeki finansal değişime temel özelliklerini verdi.

Böyle bir değişim içinde -maliye politikalarının geri plana itildiği de hesaba 
katılırsa- yalnızca merkez bankalarının geleneksel para politikası araçları ile eko
nomileri denetlemesi giderek güçleşti. Ufak parasal tutarlardan yola çıkarak çok 
büyük finansal işlemlere girişme imkânı veren "kaldıraç" mekanizmalarının her 
an sayısı artan yeni türev araçları ile birleşimi, finansal kesimi kısa zamanda para 
ve güç kazanma peşindeki "m alî kumarbazlar" için evrensel bir kumar alanı ha
line getirdi. Böyle bir gelişme içinde de, reel kesimin sıkıntıları, zorlukları, gerek
sinmeleri finansal kesimi -ve kısmen politikacıları- giderek daha az ilgilendirir 
oldu. Finans kesimi kendi amaçları için çalışan ve kazanç elde eden ve kamu oyu 
dikkatini fazlasıyla çeken bir kesim haline geldi ve bazılarınca İktisadî sistemin 
başarısı temelde malî kesimin başarısı olarak anlaşılır oldu; İktisadî haberler bor- 
sada ne olup bittiğini izlemeye indirgendi.

4. İktisat teorisinin liberal-kapitalist uygulamaları destekleyen standart biçi
mi, belli bir insan tipine ve onun dünya görüşüne dayandırılarak biçimlendirildi:
(i) Tüketici ve üreticilerin rasyonel oldukları ve tüketim-üretim kararlarını tam 
bilgiye dayalı olarak aldıkları; (ii) kişilerin mutluluklarını yalnızca kendilerinin 
değerlendirebileceği, dolayısıyla belli politikaların toplumsal mutluluğu nasıl 
değiştireceğini ölçmenin de, kişiler arasında bir mutluluk karşılaştırması yapma
nın da mümkün olmadığı, (iii) tüketicilerin temel amacının mümkün olduğunca 
çok tüketmek, üreticilerin ise mümkün olduğunca çok kâr elde etmek olduğu,
(iv) üretici ve tüketici birimlerin diğer birimleri etkilemek -böylece tek başlarına 
piyasa fiyatını değiştirmek- gücünden yoksun oldukları, (v) üretim türleri ara
sındaki öncelikleri yalnızca onların fiyat ve kârlılığının belirleyeceği, üretimler 
arasında bir öncelik-asalet sıralaması bulunmadığı, (vi) piyasanın daima toplu
mun doğru tercihlerini yansıttığı, dolayısıyla, bu tercihlerin belirlediği piyasa 
fiyatlarına ve kârlılıklara kamu kesimince müdahale edilmemesi gerektiği gibi 
önermeler, hemen tüm liberal iktisat teorisine ve onun desteklediği iktisat politi
kalarına temel alındı.6

6 Gerçekte bütün bu önermelerin tartışmaya son derece açık oldukları ortadadır. Örneğin, 
tüketicilerin kararlarını rasyonel biçimde ve tam bilgiyle aldıkları kabul ediliyorsa, temelde tüm 
varlık gerekçesi, "tüketicilerin irrasyonel ve bilgisiz olduğu, dolayısıyla belli ürünleri kullanmaya 
yöneltilebilecekleri" düşüncesine dayanan reklam sektörüne yüz milyarlarca dolarlık kaynak 
aktarılması nasıl açıklanabilir? Piyasada serbest rekabet koşulları altında oluştuğu kabul edilen 
piyasa fiyatı anlayışı, gerçek hayattaki yaygın "dayatmalı fiyatlar"la nasıl bağdaştınlabilir? Kişiler 
arası refah karşılaştırmaları yapılama-yacağı kabul edilirse, gelir dağılımını etkileyecek değişik 
iktisat politikaları arasında seçim nasıl gerçekleştirilebilir?...v.s.
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Böyle bir iktisat ve toplum anlayışının ortaya çıkardığı sonuç, tüketimi ve 
çok tüketme imkânını veren geliri/serveti yüceltmek, "gelişm e"yi millî gelir ra
kamlarına ya da satın alma gücü paritesi gibi alternatif değerlemelerim mekanik 
kolaycılığına terk etmek; bireyleri ve toplumları millî gelir/servet paylarıyla sı
nıflandırmak; insanlığın bunun dışındaki muhtemel amaçlarını bir yana koymak 
oldu...

Dünyanın tüm canlılar için ortak yaşama alanı olduğu; insanlığın yalnızca 
halen yaşayan nesilden ibaret sayılmaması, geçmiş ve gelecek nesilleri de kap
sayacak bir bütün olarak ele alınması gerektiği; bireylerin tüketim dışında başka 
bazı değerleri de yüceltmeye yönelmesinin gerekliliği gibi anlayışların bir yana 
konulup "daha fazla tüketim = daha fazla kâr = toplumsal mutluluk" sarmalına 
dönüşsüz biçimde girilmesi -hızla artan dünya nüfusuyla birlikte- insanlığı çö
zülmesi zor çevre ve insan sorunlarla karşı karşıya bıraktı.

Sonuçta kapitalist dünya ekonomilerindeki pek çok temel sorunun/aksaklı
ğın görülmesi, incelenmesi ve çözüm ve seçenekler aranması çabaları neredeyse 
ortadan kalktı. Her şeyin güllük, gülistanlık olduğu bir dünyada İktisadî sorun
lardan bahsedilmesi anlamsız sayıldığından...

Tıpkı geçmiş yüzyıllar ve binyıllar boyunca dünyanın değişik yörelerindeki 
toplumların, iktisadî-siyasal sistemi derinliğine tartışmamaları, tartışamamaları 
gibi...

Son Söz Gibi...

İçinden geçtiğimiz bunalımın çalkantıları zaman içinde az çok hafiflediğin
de nasıl bir dünyada yaşayacağız?

Farklı bir dünya anlayışı, farklı bir insan davranışı, farklı iktisat teorisi ve 
politikaları mı davranışlarımızı belirleyecek?

Bu soruya kesin bir cevap vermeye çalışmanın fazla anlamlı olmayacağı or
tada. Olsa olsa bireysel ve toplumsal gelişmelere bağlı, kaba öngörülerde bulu
nabiliriz.

Olan bitenlere bakılırsa yakın geleceğin dünyası da, bu dünyayı açıklama 
ve ona yön verme iddiasındaki iktisat teori ve politikaları da içinde bulunduğu
muzdan çok farklı olacak gibi görünmüyor... Yaşadığımız yılların söylemleri de 
uygulanmaya çalışılan politikalar da, ciddî değişiklikleri işaret etmiyor:

Buhrandan çıkarmakta bel bağlanan temel araç halâ para politikasıdır. Faiz
leri düşürerek, faiz koridorları icat ederek, tahvil, hisse senetleri alarak -ve bütün 
bunlara "quantitative easing" gibi şık adlar vererek- piyasaya bol para sunul
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maya çalışılıyor. Para politikasını destekleyecek araçlar da yıllardır sürdürü
len /'özelleştirmeler"e ve "kuralsızlaştırmalar=deregulationlar"a devam etmek, 
kamu harcamalarını kısmak v.s.

Arada İsviçre'deki tatil yörelerinde bol masraflı toplantılar tertip edip bu 
fikirler yeniden ve yeniden dünya kamuoyuna sunulup hafızalar tazeleniyor.

Bütün bu tedbirler, birçok ülkede yirmi-otuz yıldır ya da daha uzun zaman
dır iktidarda bulunan liberal-kapitalist hükümetlerle, benzer İktisadî görüşleri 
savunan uluslararası finansal kuruluşların uygulayıp savuna geldiklerinden 
farklı değil... "Yıllardır izlenen politikalar bugünkü açmazları doğurdu ise aynı 
politikaların bu açmazlardan nasıl kurtaracağı ve hele gelecekte benzer bunalım
ları nasıl önleyeceği" de pek sorulmuyor.

Daha da önemlisi dünya kamuoyunda bu olup biteni tartışma ve değiştirme 
arzusu da çok yoğun biçimde görülmüyor.

Öyle anlaşılıyor ki ülkelerin büyük çoğunluğunda, yönetici-iktidar sahibi 
kadroların mevcut siyasal-iktisadî düzende önemli değişiklikler yapma arzusu 
olmadığı gibi yönetilen kitlelerin de olup biteni sorgulamak iradeleri ya da güç
leri yok.

İster seçim yoluyla, ister bir başka yolla iktidara gelmiş olsunlar ülkelerin 
siyasal-iktisadî düzenini kurma ya da bu düzende önemli değişiklikler yapma 
durumundaki kişi ya da grupları bu yolda sınırlayan iki temel unsur bulunur: i) 
Bu kişi ya da grupların kafalarında oluşmuş "uygun siyasal-iktisadî toplum ve 
düzen" anlayışı, ii) Toplumun kendisinden gelen tepkiler.

Uygun toplum ve düzen anlayışı, iktidardaki kişi ya da grupların toplum
daki yerlerine, çıkarlarına, servet/gelir durumlarına, yetişme biçimlerine, eği
timlerine v.s. ye bağlı olarak hayli değişiklik gösterir. Ancak, iktidarda bulunan 
kişi ve gruplar, hemen her zaman, uygun topluma ulaştıracak gerçek gerekçeler 
yerine kitlelerin daha kolay benimseyeceği az çok farklı gerekçeler ileri sürmeyi 
tercih etmişlerdir.

Geçmiş yüzyılların genellikle demokratik olmayan toplumlarında bu gerek
çeler "Tanrıların/ya da Tanrının emirlerinin yerine getirilmesi, ataların gelenek
lerinin korunması, firavunun/kralın/padişahın yüce buyruğuna uyulması v..s." 
türünden genel kalıplar içerside sunulmuştur.

Temsili demokrasilerle yönetimin çok yaygınlaştığı çağdaş toplumlarda ise 
kullanılan genel gerekçeler "yüce milletin iradesi, uzun vadeli yararlar, kalkın
manın hızlandırılması, enflasyonun önlenmesi, ülkenin bölgede (ya da dünyada) 
oynadığı rolün güçlendirilmesi v.s." biçimlerini almıştır. Ancak, çağdaş toplum-
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larda bile geçmiş yüzyılların izlerini taşıyan din ya da gelenek temelli politikala
rın önemli izlerini bulmak mümkün olabilmektedir. Bu yapıda politika biçimlen
dirmeleri arzusu, özellikle, şeriata/din kurallarına göre yönetilen ya da bu yolda 
yönetilme arzusunun yaygm olduğu ülkelerde özellikle görülmektedir.

İktidarda bulunan/yöneten kadroları kendi arzuladıklarma ulaştırıcı poli
tikalar uygularken sınırlayan temel unsur ise toplumda yönetilenlerin göstere
bilecekleri tepkilerdir. Geçmiş yüzyıllar içinde çeşitli biçimler alabilmiş -temsilî 
demokrasilerde daha çok "iktidara oy vermeme"ye indirgenmiş- bu tepkilerin 
boyutu toplumlarda yönetenlerle yönetilenler arasında belli bir dengeye ulaşıl
masına yol açar7.

Toplumun tepkileri ise genellikle büyük çatışma-kırılma dönemleri dışında 
başkaldırı biçimlerini almaz. Özellikle toplumlar, din, milliyet kavramlarından 
çıkan kayıtlamalar altında yaşamaya uzun yıllardır alışmışlarsa tepkiler son de
rece zayıf olur ve hâkim-yöneten kesim için çok yoğun bir sınırlama oluştur
maz.

Mevcut İktisadî bunalımın en çok etkilediği ülkelerde bile iktidardaki kad
roların politikalarına karşı yönetilenlerin tepkisinin çok sert olmadığı ortada. Bu 
nedenle, iktidarlar, izleye geldikleri politikalar ve kullandıkları araçlar dışında 
yeni arayışları zorunlu görmüyorlar. Bırakın sosyalist düzen gibi uç çözümler 
düşünmeyi, kapitalist sistemin saklanması zor -gelir dağılımının bozulması, iş
sizlik, eğitim yetersizliği v.s. gibi- kusurlarını telafiye yönelik araçlar bile akla 
getirilmek istenmemektedir. Yakın yıllarda pek çok ülkede başarıyla kullanılmış 
planlama, özel sektörle rekabet içinde çalışan kamu teşebbüsleri, millî eğitim ve 
sağlığın sosyalizasyonu, geniş kamu altyapı yatırımları v.s. gibi araçlar/politika
lar, para politikasına bel ve gönül bağlamış iktidarlarca sistemli olarak bir kenara 
itilmektedir.

Öyle anlaşılıyor ki, geleneksel iktisat teorinin varsayımları, çıkardığı sonuç
lar ve bu sonuçlara dayalı izlenmiş politikalar pek çok ülke halklarında kırılması 
zor alışkanlıklar yaratmış. Pek çok "gelişm iş" ülke halkının temel arzusu tüketim 
kalıplarını korumaya çalışmak; "gelişmekte olanların" derdi ise bir üst grubun 
tüketimlerini yakalamak. Benzer durum, aynı ülkenin değişik gelir düzeylerin
deki bireyleri için de geçerli.

Böylesi alışkanlıklar içindeki toplumlarda, hakim sınıfların/yönetenlerin 
arzu ve iradesine aykırı tepkilerin ortaya çıkıp bu politikalarda önemli değişik
liklere yol açabilmesi kolay değil.

7 Ülkeler arasındaki iletişimin yaygınlaştığı günümüzde bu iç tepkilere -kısmen- diğer ülkeler ya 
uluslararası kuruluşlardan, dünya kamuoyundan gelen dış tepkileri de eklemek gerekir.
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Ama her şeye rağmen, geniş kitlelerin, uzun dönemli toplumsal sağlık ve 
mutluluklarının, sürekli sorunlar yaratan ve bu sorunları görmezden gelen mev
cut vahşî kapitalizm uygulamalarında bulunmadığı anlayışına bir gün ulaşacak
larını ve piyasa mekanizması temel alınsa da, bu mekanizmanın kusurlu yönle
rini açıkça ortaya koyup kusurları ortadan kaldırmaya çalışan uygulamalardan 
yararlanmak isteyeceklerini umuyoruz.
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BÖLÜM - 1 
GELENEKSEL İKTİSAT KURAMI 

A- BAZI TEMEL İLKELER

Bence dünyanın bir temel niteliği sürekli değişme içinde bulunmasıdır. Di
ğer bir deyişle her olay az ya da çok ölçüde yenidir. Biz algılamasak da, farkında 
olmasak da, göz ardı etsek de, önem vermesek de her an yeniden oluşan bir süreç 
içinde olaylar yenilikler içerir.

Öte yandan, bu yenilikler için de en azından kişiye göre bir düzenlilik de 
vardır, dünya kaos içinde değildir. Zorunlu olarak eksik, aksak olan bu düzen 
olayları anlamamızı sağlayan, yasalar oluşturmamıza olanak veren temel olgu
dur. Dolayısıyla yasalar, teoremler de, özellikle toplumsal belirlemelerde ve ik
tisat da, kesin olmaktan uzaktır. Ünlü bir bilim adamının (J. Monod) söylediği 
gibi, dünya da, bilimde zorunluluk ile şans içiçedir.

iktisatta bu konu belirsizlik ve olasılık kuramları çerçevesinde ele alınmıştır. 
Konu Şikago'lu iktisatçı Knight tarafından risk ile kesin olmayan (ambigious) 
kavramlarının ayrılması çerçevesinde açıklanmıştır. Knight riski ölçülebilir ya da 
olasılıklı belirsizlik, kesin olmayanı da ölçülemez belirsizlik şeklinde açıklamıştır 
(Bakınız örneğin Epstein, 2001; 45).

Aynı yazı ve sayfada, bir oyunda karar verici durumdaki her kişiye kırmızı 
ve mavi topcuklar içeren iki sandıktan top çekme tercihleri soruluyor. Derneğe, 
karar vericiye sandıklardan (kesin bilgi içeren) birinde 50 kırmızı 50 mavi topçuk 
olduğu söyleniyor. İkinci (kesin bilgi içermeyen, sandık için ise deneğe böyle bir 
bilgi verilmiyor. Denekler geniş ölçüde, ikinci sandıktan değil birinci sandıktan 
topçuk çekme tercihi gösteriyorlar. Bence bu sonuç insanların tercihlerinde, ge
nel olarak tüm yaşamlarında kesinliğe çok önem verdiğini göstermektedir.

Bu söylediklerimle, insanların bilgilerinin eksik ve aksak olduğunu söylü
yorum. Yeni bir kitapta (Frydman, Goldberg, 2011) bu görüş savunuluyor. Diğer 
bir deyişle bilim tümevarım çıkmazı ile karşı karşıyadır, her olay yenilik içerir.

Burada iktisat alanında, toplum yaşamında yeniliklere tarihin her döne
minde iyi bir etkinlik olarak bakılmadığını belirtmeliyim. Yenilik, değişiklik, 
reform isteği insanlık tarihinin büyük kısmında karşı çıkılan bir eğilim olarak 
görünmüştür. Çıkar sahipleri, derebeyleri, büyük zenginler bu karşı çıkışlarda 
önderlik etmişlerdir. Ancak sanayi devrimi sonrasında yenilik daha çok önemli 
ve olumlu bir etken sayılmıştır.

Ayrıca, bugün bile yenilikler birçok çıkar sahibinin menfaatleri aleyhine iş
ler. Bilindiği gibi, Schumpeter'in bir yaratıcı yıkım görüşü vardır. Yenilikler her
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gelir dilimindeki insana yarar, çıkar sağlamayabilir. Aşağıda ele alacağım, Genel 
Denge Kuramının 1. Temel Yasası birçok durumda geçerli bulunmayabilir. Öte 
yandan, son zamanların en anlamlı gelişmelerinden biri olan evrimci kuram, ye
niliğin ortaya çıkışını gelişmenin belirleyici bir gerekliliği sayar. Bu konularda 
(VVitt, 2003: 313, 324,325, 382)'ye bakılabilir.

F. Knight'a ve bize göre, kâr peşinde koşan piyasa oyuncularının nasıl karar 
aldıklarını, fiyatların ve riskin zaman içinde nasıl değiştiğini anlamamızda be
lirleyici olan etken, değişimin kendisinin değil, değişimin sonucu olan gelecek 
hakkındaki bilgilerimizin aksaklığı, yetersizliğidir.

Kapitalizmin kâr yaratma gücü önemli ölçülerde belirsizliğin varlığına bağ
lıdır. Bu olgu (Frydman, Goldberg, 2011: 2)'de şu görüşlerle savunuluyor. "F. 
Knight'in 1921 de yazdığı gibi bütün değişmeler değişmez ve evrensel olarak bi
linen yasalara göre oluşuyor olsaydı, (dolayısıyla) olaylar meydana gelişlerinden 
belirlenemeyen bir süre önce öngörülebilseydi... kâr ya da kayıp ortaya çıkmaz
dı". Oysa çağdaş modeller böyle bir yasanın geçerli olduğunu varsayıyorlar. Bu
rada söz konusu olan kapitalist ekonomilerde iktisadi etkinliği neyin güdülediği 
ve kaynak tahsisini neyin yönettiğidir.

İnsan Nedir?

Bir iktisatçı olarak bu soruyu sorduğumda aklıma üç temel soru grubu gel
mektedir. (i) İnsanın, diğer canlı türler gibi, tabi olduğu temel ilkeler nedendir? 
(ii) İnsan türünün belirleyici nitelikleri nelerdir? (iii) Bu nitelikleri çevreleyen et
kenler nelerdir?

Bence bunlardan ilkine dünya ve evrim gerçekleri ışığında verilebilecek 
yanıtların başında şunlar gelir: İnsan, diğer türler gibi zamana ve ortama göre 
değişir. Değişme konusunda ise şu özellikler vurgulanmalıdır: Değişme türlerin 
ve insanların çevreye uyum sağlayabilmeleri için yararlı, çokça zaman da zorun
ludur. Bireyler arası farklılık ve çeşitlilik insanlığın en büyük zenginliklerinden 
biridir. Öte yandan, her alanda olduğu gibi farklılıkların güçlükler, masraflar ya
ratması da doğaldır. İki kişinin birbiriyle her konuda anlaşması olanaksızdır, bu 
da yakın ilişkiler içinde yaşayan insanlar için büyük sorunlar yaratır.

İnsanların, türlerinin yaşamlarında karşılaştıkları değişimleri iki temel grup
ta toplamakta yarar vardır: (a) Öngörülebilir, doğal, alışılmış (rutin) değişme
ler. (b) Öngörülemeyen, beklenemeyen değişmeler. İkinci tür değişmeler daha 
önemlidir ve yaşama egemen olan belirsizlerin kaynağıdır.

Belirsizlik her yerdedir. Dolayısıyla bilgi yokluğu, kıtlığı, aksaklıkları do
ğaldır. Bu çerçeve içinde insan, bizzat kendisi için bile, tam bilinen değildir. Bu 
durumu çok beğendiğim Yunus Emre'nin bu çok güzel sözcüklerle açıklamak 
isterim: "Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri"
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Yakında okuduğum ve yararlandığım bir yazıda (Fehr, Hoffa, 2011: F 403) 
le Boeuf ve arkadaşları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya dikkat çekilmek
teydi. Yazı da, insanların çoklu kişilik (identity) taşıdıkları şeklinde bir hipotez 
inceleniyordu. Hipoteze göre bu çoklu kişiliklerden her birinin öne çıktığı her 
bir durumda kişilere farklı norm ve değerler egemen oluyordu. Bu incelemeyi 
13. yüzyılda söylenmiş yukarıdaki dizelerin bugünkü bir bilimsel araştırmayla 
doğrulanan bir örneği olarak gördüğüm için, burada mutluluk ve kıvançla be
lirtiyorum.

İnsanın değişmesinde en önemli değişim boyutları zaman, yaş, bilgi, eğitim 
düzeyi, ortam, koşullar, bağlamdır. Bunlara bağlı olarak insan değişir; dolayı
sıyla insan davranışlarında kesin tutarlılık yoktur. Tutarsızlık her zaman kusur 
değildir.

Bu konuda, çok beğendiğim bir düşünür olan K.J. Arrovv'un aşağıdaki gö
rüşlerini aktarmak isterim (Arrow, 1985c: 194): "Farklı dinleyicilere farklı şekilde 
konuşmayı zorunlu bulurum. Fiyat sistemine tümüyle inanmış iktisatçılara ko
nuştuğumda, (piyasa) tökezlemesini ortaya koymaya çalışırım. Fakat diğer din
leyicilerle birlikte bulunulduğu zaman, (piyasanın) erdemlerini vurgulamak iyi 
olabilir."

İkinci soruya geçtiğimizde, insanın diğer türler gibi bencil olduğunu söy
leyebiliriz. Bu olgu evrim kuramının temel ilkelerinden biridir, çünkü yaşamını 
sürdürmek her türün temel hedefidir. Ama işbirliği, diğerkamlık ve adalet ilke
leri de insan türünün erdemleri arasında yer alır. Diğer bir deyişle geleneksel 
iktisat kuramının insanı kesin biçimde bencil sayması sakıncalıdır.

Aynı şekilde, özellikle ABD'de önemli bir iktisatçılar grubu insanın kesin bi
çimde akılcı (rasyonel) olduğunu varsayar. Buna göre, insanlar iktisadi kararları 
için gerekli tüm bilgi-iletimine (enformasyona) sahiptir ve bunları etkin biçimde 
kullanır. Bu da, çeşitli yazılarımda (örneğin, Bulutay, 2011a) açıkladığım, aşağıda 
piyasa bahsinde kısaca belirteceğim gibi gerçek durumlara, hatta tümüyle piyasa 
ilkesine terstir.

Şimdi bu akılcı (rasyonel) bekleyişler (AB) hakkında, kuramın, R. Lucas ya
nında ikinci temel yapıcısı olan T. Sargent'in çarpıcı bir açıklamasını aktarmak 
istiyorum. Bir özel görüşmede T. Sargent'a şöyle bir soru yönetiliyor: İnsanların 
modelleri arasındaki farklılıkların genilekonomik politika tartışmalarının önemli 
öğeleri olduğunu düşünür müsünüz?

T. Sargent bu soruya şu yanıtı veriyor: Tipik AB Modeli içinde böyle farklı
lıklardan söz edilemez. Bir modeller komünizmi vardır. Model içinde yer alan, 
ekonometrisyenler ve tanrı, tüm oyuncular (ajanlar) tek bir modeli paylaşırlar. 
AB'nin güçlü ve yararlı görgül sonuçlan... bu modeller komünizminden kay
naklanır (Frydman, Goldberg, 2011: 79).
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F. Dyson'a (2011) göre, S. Freud ve W. James insanlığın derin duygularını 
araştırdıkları halde, D Kahneman bizim daha çok tek düze, (yeknesak) (humd- 
rum) bilişsel sürecimizi incelemiştir. Freud edebiyatla Kahneman bilimle uğraş
mıştır. Kahneman bu incelemeleriyle ancak bir mit olan "akılcı aktör" olmaktan 
çok uzak olduğumuzu göstermiştir (s. 2).

Esasında Dyson'a göre, insan beyninde iki temel sistem vardır:

(i) İnsanlığın ilk dönemlerde, "Jungle" yasasının süresinde oluşan ilk sistem. 
Bu sistem korku, ızdırap, nefret gibi güçlü duygularla ilgili olarak oluşmuş
tur. Çünkü bu "Jungle" dünyasında, yanlış ve hızlı olmak, doğru ve yavaş 
olmaktan çok daha güvenilirdir (s. 1).

(ii) İnsanlığın ağaçlarda yaşamaya geçtiği dönemde ise bir ikinci sistem oluş
muştur. Bu sistemde düşünce ağırlıktadır. Ama düşünce çok enerji kullan
mayı gerektirir. Dolayısıyla insanlar genellikle düşünme yoluna sıkça git
mezler. "Matematik, konuşma sanatı (Rhetoric) ve mantık gibi birçok ente
lektüel araçlarımız, düşünmenin yerine geçen uygun vasıtalarımızdır."

Yine Dyson, D. Kahneman'm insanda "geçerlik (Validity) yanılsaması" bu
lunduğunu gösterdiğini söylemektedir. Kahneman bu yanılsamanın, bu aldan
manın olaylar tarafından yanlışlığının kanıtlanması halinde bile yok olmadığını 
göstermiştir. Ayrıca, kendi sözcükleriyle Kahneman'm kendisi de, bu buluşların 
50 yıl sonrasmda bile bu yanılsamadan kurtulabilmiş değildir (s. 1).

Geçerlik yanılması toplumlarda da vardır. Böyle bir sapma Alesina ve 
Glaeser'in okuduğum ama yerini belirleyemediğim 2004 tarihli bir yazısında 
gösterilmiştir. Buna göre, ABD'de halk arasında, bu ülkede toplumsal hareketli
liğin Avrupa'dan daha yüksek olduğu algısı vardır. Ama bu algı gerçek olaylara 
uymaz.

Benzer sapmalar, (Kahneman, Lovallo, Sibony, 2011:51)'de de belirtilmek
tedir. Bunlar, (i) insanları, önyargı şeklindeki düşüncelerine çelişik kanıtları göz 
ardı etmeye yönelten "doğrulama (Confermation) sapması", (ii) Karar verirken 
bir bilgi-iletimi (enformasyon) parçasına büyük önem, ağırlık vermek şeklindeki 
demirleme ya da çapaya bağlı kalma (Anchoring) yaklaşımı, (iii) İnsanı aşırı dik
katli davranmaya iten "kaybetmekten kaçınma" eğilimidir.

Bu özellikler, eskiden beri bir çok bilim adamı tarafından tartışılmakta, ben
zer bulgulara ulaşılmakta, ilginç görüşler ileri sürülmektedir. Bir bakıma bu ça
lışmalara öncülük eden A. Tversky ve D. Kahneman'm çalışmalarını, bu arada 
oluşturdukları prospek kuramını eski bir yazımda (Bulutay, 1983) ele almıştım. 
Sonraki yazılarımda da ayna alanlardaki araştırmaları inceledim. Burada yalnız
ca, ilerde daha yakından incelemeyi umduğum, insanlardaki sapmaları ve kul
landıkları kısa, kaba yöntemleri (Heuristics) inceleyen bir kitaba (Gilovic, Grif-

42



Prof. Dr. Ismail Türk'e Armağan

fin, Kahneman, 2002), yukarıdaki yazarların sonraki bir kitaplarına (Kahneman, 
Tversky, 2009) ve Kahneman'ın yeni bir kitabına (Kahneman, 2011) dikkat çek
mekle yetiniyorum.

Üçüncü soruya yanıtı aşağıdaki noktalarda özetliyorum. İnsanın, bireyin ni
teliklerini, yaşamının temel hatlarının başarı ve başarsızlıklarını çevreleyip, be
lirleyen etkenler, aralarında birbirleriyle ilişkili aşağıdaki değişkenler grubudur:

(a) İçine doğduğu, özellikle ilk bebeklik, çocukluk dönemlerini geçirdiği ailesi, 
ülkesi, bölgesi, zaman ve ortamı. Ülkenin, bölgenin, ailenin gelir, maddi ve 
manevi gelişme düzeyi, ülkenin siyasal rejimi, ekonomik yapısı, piyasasının 
durum ve etkinliği, devletin ağırlığı. Toplam nüfusu, nüfusun dini, emik ya
pısı, halkın eğitim düzeyi, gelenekleri, işlendirme olanakları, gelir ve servet 
dağılımı, kadın, erkek eşitliği, toplumsal hareketlilik olanakları.

(b) Bireysel açıdan: Kişinin, genetik yapısı, yetenekleri, aşağıda ele alacağım, 
son zamanlarda vurgulanan epigenetik yolla edindiği miras, edindiği ya da 
kendisine kabul ettirilen kimlik, dünyaya, olaylara genel bakış açısı. Bilin
diği gibi kişinin şu özellikleri de önemlidir: Eğitimi, özellikle çalışma yaşa
mına başlayacağı zamanın iktisadi niteliği (gelişme ya da bunalım dönemi 
olması), yaşam deneyimi, yararlandığı fırsatlar ve şansı.

Bilim Nedir?

Bilim alanındaki açıklamalarıma iki temel noktayı belirterek başlamak is
tiyorum. Bazıları bilimin yalnızca "şöyledir" gibi sözcüklerin sonundaki "dır" 
şeklinde gerçek yargı niteliğindeki ifadelerle ilgilendiğini, "şöyle olmalıdır" gibi 
değer yargılarıyla ilgilenmediğini söyler. Bu söyleyiş ideal durumu göstermesi 
açısından anlamlı olabilir, ama gerçekte yaşanan durumları yansıtmaz. Çünkü 
gerçek bilimsel yaşamda gerçek ve değer yargıları iç içe geçmiştir. Bu konuda 
J.M. Buchanan (1991:18) şöyle yazmaktadır: "Özünde, ele alınan konuya bakışta 
benimsenen bakış açısına dayanan "dır"m  ("is"in) tanımınının bizzat kendisi, 
"olması gerekenin" biçimini belirleyecektir. Bu biçim, bir değer sıralamasının 
"d ır"ın  çözümlenmesine uygulanmasında ortaya çıkar."

Böylece değer yargısı ile gerçek yargısı iç içe geçmiş olduğu için, bir çok 
durumda bilimin özünü oluşturan hipotez sınaması çok güçtür. Güçlüğü artı
rıcı ek nedenler de vardır. Çünkü genellikle hipotezler ancak çeşitli yardımcı 
hipotezlerle birlikte sınanır. Dolayısıyla yanlışlanma durumunda yanlışlanan 
bu yardımcı hipotezler olabilir. Kullanılan araçlar yeterli ve uygun olmayabilir. 
Seçilen değişkenler iyi belirlenmiş bulunmayabilir. Değişkenlerin seçilen biçimi 
(değişkenin mutlak değeri mi ya da oransal değeri mi gibi) uygun olmayabilir. 
Kapsanan dönem ya da alan geçerli sayılmayabilir. Kullanılan veriler sağlıklı bu
lunmayabilir, v.b.
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İki önemli noktayı da eklemek istiyorum. İlk nokta belirleyici değişkenle
rin, değişken gruplarının zaman içinde farklı olabilmesidir. Bir ülkenin, örne
ğin Türkiye'nin büyümesini belirleyen değişken grupları bir dönemde (örneğin 
1930'larda) diğer bir döneme (örneğin 1960'lara, 2000 sonrasına) göre çok farklı 
olabilir.

İkinci nokta, farklı ülkelerin büyümelerini belirleyen değişken gruplarının 
farklı alabilmesidir. Örneğin bir büyük ülkenin büyüme gücü insan ve fizik ser
mayesinin yüksek oranlarda artması olabildiği halde, özellikle yakınındaki, kü
çük komşusunun ekonomisinin gelişme hızında bu sermayelerin büyümesinin 
etkisi bulunmayabilir ya da belirleyici olmayabilir.

İnsanlar açıklamalarında şu noktalara ağırlık verirler. (Bu durum, geniş öl
çüde bilimsel etkinliklerde de geçerlidir.) Açıklamalarda, (i) birbirleriyle karşı
lıklı ilişki içinde bulunmayan, tek ya da az sayıda, bağımsız nitelikte varsayılan 
değişken ya da nedenlere büyük ağırlık tanınır, (ii) kesin ve parlak görünüşlü 
nedenler tercih edilir, (iii) belki daha önemli olarak, çoğu kez nedenler değil ge
rekçeler peşinde koşulur.

Daha genel bir çerçeveden bakıldığında, insanların dünyayı, toplumları şu 
üç nitelikte kavramlarla algıladıkları söylenebilir: Bilinen, bilinmeyen, bilinemez 
olan kavramlar (bu günlerde bu ismi taşıyan bir kitabı (Diebold, et al., 2010) oku
dum) kullanılır. Bu kavramlar, olaylardan çok varsayımları ifade eder, daha doğ
rusu bunlarda, yoğun bir şekilde, varsayımla olay iç içe geçmiştir.

Ben başkalarınca da benimsenen farklı bir anlayışla bilimin olaylara aşağı
daki şekilde yaklaşması gerektiğini düşünüyorum: (i) Her bir olayın çok ve her 
yinelenmesinde değişebilen nedenleri, değişkenleri vardır, (ii) Değişkenlerin her 
biri zaman içinde sürekli bir devingenlik, değişme süreci içindedir, (iii) Değiş
kenler genelde yoğun karşılıklı ilişki içindedir, bir bakıma iç içe geçmiştir, (iv) 
Değişkenler arası ilişki çoğu kez, doğrusallık basitleştirmesine yer verdireme- 
yecek ölçülerde doğrusal olmaktan uzaktır. (v)Sonuçta nedensellikler tek, tek 
değişkenler arasında değil, değişken gruplan arasında gerçekleşir, (vi) özellikle 
önemli olan olaylar bu gnıplar arası etkileşimler sonucu olarak ve tek olma (Uni
que) niteliğiyle ortaya çıkar, zuhur eder, (vii) J. M. Buchanan'ın (1991:18) söyle
diği gibi, bu son olaylan açıklamak için gelecekte denge modellerinden ziyade 
devingen dengesizlik modellerine ağırlık verilecektir.

Bizim açımızdan insan ilişkileriyle var olan dünya esasında evrimci kuramın 
ilkeleri çerçevesinde oluşmuştur. Bu ilkeler farklılaştır, seç ve genişlet üçlüsü
dür. (Bkz., örneğin Beinhocker, 2006:11) Diğer bir anlatımla, değişmeyi sağlayan 
"mutasyon"dur, seç, "doğal seçilim" anlamındadır, genişletme önceki iki süreç 
sonucunda başarılı olan türlerin hacminin, nüfusunun artmasıdır (1).
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Öte yandan bu genişleme, bir tür egemenlik, bir anlamda ulaşılan üst düzey 
denge kalıcı değildir. Zaman içinde bu türler yok olabilir. Böylece varlık ile yok
luk, denge ile dengesizlik iç içedir.

Bazen kalıcılık, genişleme içsel ilişkiler mantığıyla çıkmaza girer, sona erer. 
Örneğin temel yiyecek kaynağına dayanan varlık ve büyüme kaynağın yenip bit
mesi sonucunda yok oluşuyla sona erer. Bazen dışsal bir güç etkin olur. Örneğin 
bir zamanlar dünyaya egemen olan dinozorların büyük bir gökyüzü cisminin 
dünyaya çarpması sonucunda yok olduğu görüşü vardır.

Bireyler için de aynı durumlar söz konusudur. İnsan yaşamı varlıkla yokluk, 
başarı ile başarısızlık, düzenle düzensizlik içinde oluşur ve gelişir. Toplumlar 
için de aynı süreçler geçerlidir. Tarihin bir döneminde çok başarılı olan toplum
lar zaman içinde gerilere düşebilirler ve düşmüşlerdir.

Bu anlayış çerçevesinde şu olgular önemlidir: (i) Evrim bütün bilimler, özel
likle iktisat için çok önemlidir, (ii) Evrim, D. Danett'in söylediği gibi tasarımcısı 
olmayan bir tasarımdır. (Beinhocker, 2006:13) (iii) Ortaya çıkış, zuhur (emergen
ce) da böyle bir tasarımdır, (iv) Biril öğeler ile genel öğeler birbiri içine girmiştir,
(v) Genel, toplam onu oluşturan biril öğelerin toplamından fazladır.

Ben burada iktisat bilimini ele alarak devam edeceğim için, bu olguların 
iktisat için ne anlam taşıdıklarını belirteceğim. G. H. Hodgson (2004: 95 -  98) 
Veblen'ci kurumsal iktisat için merkezi önem taşıyan Yedi Darwinci Felsefi İlke
den söz açar. Bunlardan İkincisi insan beynini şöyle açıklar: Beyin insanın sinir 
sistemi içinde oluşan maddesel karşılıklı etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çı
kar. Ama bu sonuç, beyin tümüyle sinirsel ya da fiziksel terimlerle açıklanamaz. 
Dolayısıyla burada indirgemeci yaklaşım çok sınırlanmıştır (s. 96) (2).

Daha önemli olarak, A. Smith'in ya da Mandeville'nin, birçoklarınca kapita
list ekonominin temeli olarak alınan "görünmeyen el" kavramı, yukarıda belirti
len türde bir tasarımcısı olmayan tasarımdır. Dolayısıyla evrimle iktisat arasında 
bir yakınlık vardır. Darwin'in Malthus'in kitabından çok etkilendiği de bilinir.

Bu yakınlığa karşın, E. Beinhocker'e (2006:16 -  19) göre, Darwin kuramının 
ileri sürüldüğü yıllarda iktisatçılar, evrim kuramını değil, (hareket ve enerjinin) 
fizik bilimini örnek aldılar. Böylece, 19. yüzyıldan başlayarak iktisat biliminin 
temel bakış açısı şöyle bir nitelik kazandı: Ekonomi esasında istirahat halinde 
bir denge sistemidir (s. 17). İktisatçıların bu bakış açılarına karşın 20. Yüzyılın 
ikinci yarısında fizikçiler, kimyacılar ve biyologlar giderek artan ölçülerde, den
geden uzak duran, devingen ve karmaşık, hiçbir zaman istirahate çekilmeyen 
sistemlerle ilgilenmeye yöneldiler. 1970'lerden başlayarak bilim adamları bu tür 
sistemlere karmaşık sistem dediler (s.18).
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Neoklasik İktisat Kavramı (NİK) Nedir?

Bilindiği gibi Batı iktisat kuramı, esas akım iktisadı, ortodoks iktisat, gele
neksel iktisat, neoklasik iktisat kuramı (NİK) gibi çeşitli adlarla anılmaktadır. 
Ben burada son ismi (NİK)'i kullanıyorum. Kuram çeşitli adlarla anıldığı gibi, 
farklı biçimlerde tanımlanmaktadır.

Oldukça eski, ünlü, bugün bile çeşitli iktisatçılarca benimsenen bir tanım
la L. Robbins, 1932'de iktisadı şöyle tanımlamıştır: İktisat, amaçlar ve seçenek 
kullanış biçimleri olan kıt kaynaklar arasındaki ilişkiler olarak ele alınan insan 
davranışını inceleyen bir bilimdir (Backhouse, Medema; 2009: 225 -  229). Aynı 
yazıda (s. 228), "Foundations of Economic Analysis (1947)" adlı kitabında P. A. 
Samuelson' un iktisat kuramını "sınırlamalar altında ençoklaştırma" incelemele
ri olarak anladığı kaydedilmektedir.

D. C. Colander'in 2006 tarihli iktisat ders kitabındaki tanımlaması ise şöyle- 
dir: İktisat, karar verme mekanizmaları, toplumsal adetler ve toplumdaki siyasal 
gerçekler veri alındığında insanların gereksinim ve isteklerini nasıl düzenledik
lerinin incelendiği bir bilimdir (Backhouse, Medema, 2009: 221).

Diğer tanımların da verildiği yazıda (s. 222,227, 230), iktisadın şu özellikleri 
belirtiliyor: İktisat, gerçek ekonominin, eşgüdüm sürecinin, kıtlığın etkilerinin, 
insan davranışının incelendiği bir seçim bilimidir. İktisat kısa bu tanım çerçeve
sine sokulamayacak geniş bir konudur ve R. Lipsey'in yaptığı gibi, iktisat bilimi 
iktisadi sorunların örnekleriyle açıklanabilir. R. Coase'ın şu görüşü de verilebi
lir: İktisat, ekonomik sistemi bir araya getiren toplumsal kurumların incelenmesi 
demektir.

P. Dasgupta'ya (2011: 21) göre şu tanım geçerlidir: "İktisat, en geniş anlam
da, insanların yaşamlarının mevcut durumuna gelmesini etkileyen süreçleri or
taya çıkarmaya çalışır." Aynı kitapta (s. 28) R. M. Solovv'un şu güzel sözcükleri 
de bulunur: "Olgular açıklanmayı, açıklamalar da yeni olguları bekler." Bunlara 
şu da eklenmelidir: Her yeni olgu, bilmen, önceleri gerçek sayılan olguları yan- 
lışlayabilir.

İktisadın tanımında, birçok iktisatçının iktisadın temeli saydığı Genel Denge 
Kuramı'nın ilkeleri de esas almabilir. (Bu konuda (Bulutay: 1989)'a da bakılabi
lir.) Bu kuramın temel varsayımları insanların özel çıkarı peşinde koşan akılcı, 
gerekli tüm bilgilere sahip bireyler olduğu şeklindedir. Bu bireyler, piyasaların 
sağladığı denge sonucunda ençoklaştırıcı bir yaklaşımla tüketici olarak en çok 
doyuma, üretici olarak en çok kâra ulaşırlar.

Genel Denge Kuramı tümdengelim yöntemini, matematiği kullanan soyut 
bir yaklaşımdır. Kuramda teoremlere, matematiksel kanıtlamalara ulaşmak ama
cı güdülüp parlak görünüşlü (elegan) sonuçlara ulaşılır. Ben kuramın bu soyut
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niteliğiyle bile iktisat düşüncesine önemli katkılar getirdiği kanısındayım. Ku
ram düşünce, algılama alanımızı genişletmiştir.

Matematik yaklaşımının diğer bir amacı da belirtilmelidir. Bu amaç şimdi
lerde IMF'nin başiktisatçısı olan O. Blanchard tarafından şöyle ifade edilmek
tedir: Eski genil (makro) ekonominin kapsamında değişik öneriler bulunurdu. 
Bunlar arasında değerli sezgiler, görüşler yer alırdı. Ama öneriler karmaşık öğe
ler içeren bir bulamaç oluştururdu. (Ancak) son zamanlarda işin içine mantıksal 
disiplin (Rigour) girdi, (matematik) sayesinde önerilerin düzeyi yükseldi. An
laşmazlıklar, belirli sınırlar içerisinde kalarak varlıklarım sürdürdü (The Econo- 
mist, December 315* 2011, 52).

Öte yandan bu sonuçların, seçenek masraf ilkesi gereği, önemli masrafları da 
vardır. Örneğin doğanın, toplumun, yaşamın ayrılmaz bir parçası olan geleceğin 
öngörülememesi, belirsizliğin varlığı, dolayısıyla gerçek dünya göz ardı edilmiş 
olur. İktisat alanı yersiz, geçerliliği çok şüpheli teorilerle dolar (3).

Keynes'in çok önemli bulduğu, kapitalizmin temel özelliklerinden biri sa
yılan gerçek yaşam girişimlerinin "kişiye özgü, serbest, risk üstlenen niteliği 
(Animal Spirits)" bu dar matematik sınırlara sokulamaz. Daha genel olarak bu 
matematiksel dar çerçevenin, akılcı ya da akılcı olmayan "özgür istenceye" izin 
vermesi düşünülemez. (Bu konulara aşağıda "denge" konusunu inceleyen bö
lümlerde döneceğim.)

Genel Denge Kuramı'nın temel ilkelerini, yazının ikinci bölümündeki açık
lamalarımda hedef alacağım noktaları belirginleştirmek amacıyla farklı bazı te
rimlerle yeniden ifade etmek istiyorum. NİK'te üç öğe egemendir: A - Kuramın 
konusunu oluşturan ekonomi özel girişime dayanan, gelir ve servet dağılımı 
eşitsizliklerini doğal sayan kapitalist bir sistemdir. B -  İktisadın temeli bireyler
dir, yöntemi bireysel niteliktedir. Bireyler tüketici olarak en çok doyum, üretici 
olarak en çok kâr peşinde koşarlar. Böylece ençoklaştırmayı hedefleyen birey tü
müyle akılcı bir piyasa oyuncusudur. C-İktisadi ilişkilerin oluştuğu temel alan 
olan piyasalarda istem sunuma eşitlenir, denge sağlanır. Piyasalara rekabet ege
mendir. Kişilerin gelirleri bu rekabet ortamında belirlenir (4).

Burada Genel Denge Kuramı'nın bu ilkeleriyle, ayrıca kuramda önemli bir 
yeri olan "tellal" kavramıyla özel girişim ekonomisini mi yoksa tam tersine, 
planlamayı mı betimlediğinin tartışmalı bir konu olduğunu belirtmeliyim. Ön
ceki yazılarımda da kaydettiğim gibi bu tartışma doğaldır.

Tabii NİK'in ilkeleri çerçevesine sokulamayacak önemli kuramlar da vardır. 
Örneğin eski Keynes, Schumpeter kuramları vardır. Bir temel niteliğini hemen 
yukarıda belirttiğim Keynes kuramını çeşitli yazılarımda inceledim. Burada, 
1950'li yılların sonlannda ele aldığım Schumpeter kuramına değinmek istiyo
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rum. Bugün de dikkat çeken bu kuram özel girişimcilerce üstlenilen yeniliği esas 
almıştır (Bulutay, 1961: 27, 28). Son zamanlarda ileri sürülen çeşitli kuramlara 
ileride değineceğim.

B- İKTİSATTA YÖNTEM TARTIŞMALARI VE YÖNTEMDE 
GELİŞMELER

Çeşitli yazılarımda ele aldığım bu konuda iki özet açıklama vermekle ye
tineceğim. Önce NÎK'in bireyci yönteminin sakıncalarını belirteceğim. Sonra 
yöntem alanında İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan yaklaşımlara dikkat 
çekeceğim.

Açıklamalarıma başlamadan, yanlış anlamaya neden olmamak için bir te
mel noktayı belirtmek istiyorum. Bence uygarlığın, aydınlanmanın özü bireyi, 
bireyin beyin ve akıl gücünü, sorumluluğunu öne çıkarmaktır; insanlığı tutucu 
yöntemlerin ezici baskılarından, cemaatçiliğin boğucu, yıkıcı etkilerinden koru
maktır. Bu anlayışla aşağıda NİK'in sahte bireyci yöntem anlayışını eleştiriyor, 
onun kapitalist toplumlara egemen olan toplumsal baskıları, dolayısıyla gerçek 
yaşamın temel niteliklerini gizlediğini söylüyorum.

Bireyden ya da Toplumdan Hareket, Tutucu Kültürlerin 
Baskısı

Bilindiği gibi NİK'te bireyci bir yöntem anlayışı egemendir. Bu anlayış çok 
abartılmış, genil (makro) büyüklük ve olguların sağlam biril temellere indirgen
mesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Sonuçta, Batı iktisat kuramı, iktisadın özünde 
alışverişe, dolayısıyla değişime, farklılığa dayandığı esasını göz ardı ederek tem
sili piyasa oyuncusu (representative ajan) fikrine (ya da ucubesine) ulaşmıştır. 
Bu yaklaşımın sakıncalarını diğer yazılarımda (Örneğin, Bulutay, 2010, 2011a) 
açıkladığım için burada bu konu üzerinde durmuyorum.

E. Fehr ve K. Hoff'a (2011: F. 396, F. 409) göre, NİK'i esas alan gelenekçi 
iktisatçılar tercihleri dışsal veri olarak alırlar. Böylece tercihlerin inançlardan, 
bireylerin karşılaştıkları sınırlamalardan etkilenmediği varsayılır. Bunların so
nucu olarak, insan davranışlarındaki değişmeler yalnızca, ulaşılabilir (feasible) 
seçenekler kümesindeki değişmeler tarafından açıklanır. Bu yaklaşım, yazarlara 
göre, yanlıştır. Onlara göre, bu nitelikleriyle dışsal tercihler varsayımı (tercihle
rin toplumsal olgulardan etkilenmediği anlayışı), tercihler konusundaki iktisadi 
sonuçları açıklama girişiminde kullanılabilecek mümkün varsayımlar arasında 
özel nitelikte olan ve pek anlamlı bulunmayan bir örnektir.

Aynı yazıda (s. F. 396) geleneksel iktisatta, ekonomik sonuçlan açıklamada 
şöyle bir standart görüşün var olduğu söyleniyor. Buna göre, araştırıcılar, birey
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lerin tercihlerini nitelemekle başlayabilir. Buna dayanılarak bireylerin yarataca
ğı toplumsal sonuç betimlenebilir. Bu süreçte ortaya çıkacak sonuç toplumdan 
(toplumun niteliğinden) bağımsız olarak aynı kalacaktır.

Yazı şöyle devam ediyor: İktisattaki bu standart görüş diğer toplumsal bi
limlerdeki birey kavramına tamamen terstir. Bu bilimlerde kurumlar ve diğer 
toplumsal olarak tanımlanan değişkenler bireysel tercihleri etkiler. Yazarlar bu 
son görüşe katılıyorlar. Çünkü onlara göre, günlük gözlemler birey davranışla
rında toplumlar arasında, hatta toplumlar içindeki gruplar arasında geniş farklar 
olduğunu göstermektedir. Kültürler arası araştırmalar da tercihlerde toplumlar 
arasında çarpıcı farklılıkların bulunduğunu belgelemektedir. (Bkz. Örneğin (He- 
inrich et al. (2001)) Ben de bu görüşe katılıyorum.

Böylece birçok iktisatçı gibi hem de iktisadi çözümlemelerde, kapitalist 
toplumların gerçek yaşamındaki baskıcı, eşitsiz yapısını açıklamayı amaçladığı 
NİK'in yaklaşımının tam tersi bir yolla, toplumsaldan bireysele inme sürecini 
benimseyen bir anlayışı savunuyorum. İki güzel açıklamayla bu görüşün destek
lendiğini belirterek devam ediyorum. (İki görüşü de, (Hodgson, 2004: 419)'dan 
aldım.)

İlk açıklama, R. M. Solow'un, 1989 tarihli bir yazgısında ileri sürülmüştür. 
"Bütün dar anlamlı iktisadi etkinlikler, bir toplumsal kurumlar, adetler, inançlar 
ve tutumlar kümesi içinde yer almaktadır... Farklı toplumsal bağlamlar, farklı 
temel varsayımlara, dolayısıyla farklı modellere yol açabilir. Uygun model se
çimi kurumsal bağlama dayandığında -k i dayanmalıdır- iktisat tarihi, kuram
cıya açık olan, kullanılabilir gözlem kümesini genişletme şeklindeki hoş işlevi 
görür... Ekonomik modelin geçerliliğinin toplumsal bağlama bağlı olabildiğini 
kabul etmek gerekir."

İkinci açıklama, benim de aynı konudaki çalışmalarımda çok yararlandığım, 
ekonometrinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş olan T. Haavelmo'ya 
aittir. 1997 tarihli bir yazıda yer alan bu görüşe göre, mevcut iktisat kuramları 
yeterli ölçüde iyi değildir. ( Bu yeni kuramlarda işe) çeşitli seçim koşullarının 
etkisi altında bulunan bireyin davranışları incelenerek başlanır. Sonra gelen bir 
toplama işlemi süreciyle ekonominin toplu özelliklerini kapsayan bir model oluş
turulmaya çalışılır. Ben (Haavelmo) bu yolun, işe ters yönünden başlamak oldu
ğunu düşünüyorum... Bir kurallar ve düzenlemeler yapısı olarak anlayabilece
ğimiz olgular, bir toplumdan başlayabilir ve toplum üyelerinin bu çerçeve içinde 
hareket etmek zorunda olduklarını kabul edebiliriz. Bu kurallara uyan bireylerin 
bunlara yanıt ve tepkileri toplumu niteleyecek iktisadi sonuçları üretirler.

İlgili önemli bir güç kaynağı toplumların kültürüdür. Bu konuda birbirine 
karşıt iki temel görüşten söz edilebilir. Bunlardan biri insanın beyin ve değerlen
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dirme gücünün dışarıdan gelecek bilgilere, enformasyona tümüyle açık olduğu
nu söyler. Oysa benim katıldığım karşıt görüş her bireyin aldığı enformasyon ve 
bilgiyi elekten geçirdiğini söyler. En önemli eleme aracı da kişinin kültürel bakış 

açısıdır.

Bu kültürel bakışın şu temel özellikleri de vurgulanmalıdır: Birey kültü
rü geniş ölçüde toplumsal çevrenin etkisi altında oluşur. Kişinin aldığı her tür 
eğitim, öğrenim birçok durumda toplumun bu baskıcı etkisini azaltmaz, tersine 
arttırır. Yine birçok durumda kültürün etkisi yaşanan olayların tesirinden daha 
güçlüdür. Dünyanın en zengin, bilim düzeyi en yüksek ülkesi olan ABD'de bile 
dini eğilimler ağır basar. (Bkz. Örneğin (Petert, 2011)) (Kültür konusunda yeni 
bir yazıma (Bulutay, 2012b) da bakılabilir.)

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Yeni Gelişme ve Yöntemler

İkinci Dünya Savaşı sonrasında iktisat alanında ve yöntem konusunda 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. İktisat alanındaki en önemli gelişme Batı iktisa

dında ağırlığın İngiltere'den ABD'ye geçmiş olmasıdır. Bu geçişte P. A. Samuel- 
son temel rolü oynamıştır.

Türkiye iktisadında yaşanan değişme farklıdır. Türkiye iktisadı İkinci Dün
ya Savaşı öncesinde Fransa'nın, Almanya'nın etkisi altında iken bu savaş son
rasında temel etki kaynağı Anglo -  Sakson iktisadı olmuştur. Bu Anglo-Sakson 
etkisinin iki temel kaynağı genil alanda Keynescilik (Samuelson da Keynes'ten 
etkilenmiştir, ama bence onun Keynesçi anlayışı Keynes'in anlayışından farklı
dır.), biril alanda Samuelson yaklaşımı olmuştur.

Yukarıda da belirttiğim gibi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'de yaşa
nan çeşitli Keynes'ci görüşleri ve Yeni Klasik Ekonomi tartışmalarını başka yazı
larımda ele aldım. Şimdi matematik ağırlıklı yeni yaklaşımlara dikkat çekmekle 
yetiniyorum.

Asistanlığımda bu alanlarda önemli gelişmeler, oyun kuramı, matematik 
programlama ve ekonometri konularında yoğunlaşmıştı. Bunların yanında Ge
nel Denge Kuramı geliştirilmişti. Ben burada daha çok yöntem konusunu ele al
dığım için daha çok ekonometri ve deneyci ekonomi konularına ağırlık verece
ğim, diğer konulara değinmekle yetineceğim.

Matematik programlama bence 1950'lerde vaat ettiği etkinliği uzun süre 
gösterememiştir. Ben çeşitli türleri olan bu konuda "doğrusal programlama" ile 
ilgilendim. İkinci kitabım (Bulutay, 1965) bu konudadır. Ama, o zamanlardaki 
eğilimimin tersine matematik programlama konularına daha fazla girmedim.
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Aynı dönemlerde klasik şekliyle oyun kuramı da çok şey vaat ediyordu. Bu 
vaat de pek gerçekleşmedi. Öte yandan oyun kuramı alanında iki önemli de
ğişim yaşandı. Bunlardan ilki Nash dengesi ile birlikte işbirlikçi olmayan oyun 
kuramının önem kazanmasıdır. Bence daha önemli gelişme tutuklunun çıkmazı, 

ültimatom oyunu, eşgüdüm oyunları gibi yeniliklerdir. Bunlar iktisat kuramına 
yeni olanaklar sağlamıştır.

Nash dengesi konusunda basit bir öm ekli açıklama için ( Dixit, Nalebuff, 
1991: 74-77)'ye, çatışma ve işbirliğini birleştiren oyunlar için aynı kitaba (s. 
191) bakılabilir. Tutuklunun çıkmazı oyunu (Bulutay, 1989: 110 -  120)'da, "ü l
timatom" oyunu (Bulutay, 2001: 45)'de izlenebilir. Son oyun (Bergstrom, 2002: 

83,84)'de de ele alınıyor (Eşgüdüm oyununu ilerdeki çalışmalarımda incelemeyi 
umuyorum.)

Son oyun farklı ortam ve ülkelerde değişik sonuçlar veriyor. Bu farklılık
lara dayanarak Bergstrom'un yazısı şu yorumları yapıyor: Farklı toplumlarda 
insanlar değişik dil öğrenip kullanıyorlar. Buna karşm her normal insanda tüm 
nitelikleriyle dil öğrenebilme yeteneği var. Bu duruma benzer olarak, örneğin 
öfkeli davranış yoğunluğu (kişilerin öfkeli davranışları benimseme derecesi) gibi 
özellikler kuşaktan kuşağa kültür yoluyla geçebilir. Buna karşm, kültürel davra
nışların duygusal ve entellektüel gerekleri genetik yolla babadan oğula geçer.

Ekonometri iktisada, bilimsel etkinliklerin temel bir aracı olan sınama olana

ğını sağlamak girişimi olarak önemlidir. Ekonometri zaman içinde sürekli biçim
de geliştirilmiştir, şimdi de geliştirilmektedir. Ben bu son gelişmeleri pek izleye
bilmiş değilim, ama bilinçli biçimde kullanılan ekonometrik tekniklerin iktisat 
bilimine büyük katkı sağladığını ve sağlayacağını düşünüyorum.

Öte yandan, ekonometri, en azından benim için vaat ettiklerini tam olarak 

yerine getirememiştir. Dolayısıyla, ekonometri iktisadın kullandığı araçlardan 
yalnızca biri olmalıdır. Tarihsel incelemeler, betimleyici iktisat, davranışa ekono
mi, evrim ekonomisi, karmaşıklık kuramı, deneyci ekonomi, ekonofizik ve aşağı
da dikkat çekeceğim diğer yaklaşımların yarattığı olanaklar yararlanılacak diğer 

önemli gelişmelerdir.

Ekonometride beklediklerimi bulamamamın temel nedeni, fizik bilimi dahil 

tüm bilimlerde olaylarla, gözlemlerle, deneylerle bir kuramı sınayıp yanlışlama- 
mın zor olmasıdır. Öte yandan bazılarına (örneğin, The Economist, December 
1 7 *. 2011:20) göre, fizikte her öngörünün doğru çıkmamasına karşm, matematik
sel fiziğin öngörü gücü olağanüstüdür. Diğer bilimlerde ise matematik açıklama 
gücüne ancak olaylar sonrasında kavuşulabilir.
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Aynı yazı, fizik biliminin bir hünerinin (trick) çok açık sorulan sormak ol

duğunu kaydederek başlıyor. Apaçık olduğu için bu tür sorular nadiren sorul

maktadır. Ancak Newton gibi dahiler, bu nitelikteki bir soruyu, elmanın neden 

yere düştüğünü sorabilmişler ve bu soru sonucunda çok ünlü yasalara ulaşabil

mişlerdir.

Böyle diğer apaçık bir soru da, bu günlerde söz konusu olan "kütlenin" ne
reden geldiği sorusudur. Bu soru 50 yıl önce Peter Higgs (Edinburg Üniversite
sinde genç bir araştırmacı) ve diğer beş bilim adamı tarafından sorulmuştur. Bu 

sorular, bugün de tartışılan Higgs bozonunu ortaya çıkarmıştır (Aynı yazı).

Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi (CERN) bu "Higgs bozonu" hak

kında, uzun sürede yapmış olduğu deneylerin sonucunu Aralık 2011 de açıkla
mıştır. 6000 fizikçi adına açıklamayı yapanlar şunları söylemiştir: "Şu anda son 
derece karmaşık, yanıltıcı olabilecek ipuçlarından bahsediyoruz. Bunlara kanıt 
diyemeyiz. Diğer bir deyişle "Açıklamada, Higgs bozonunun izinin tespit edil
diği ancak bulguların keşif olarak değerlendirilmesi için gerekli olan istatistiksel 
güvenilirlik düzeyine ulaşılamadığı belirtildi." (Cumhuriyet, Bilim Teknoloji, 23 

Aralık 2011:8.)

Bugünlerde fizik deneylerde çok tartışılan diğer ilgili bir konu da "Neutrino" 
denilen parçacığın, Einstein'in kuramlarının temel bir sabiti olan ışık hızından 
daha hızlı hareket edip etmediğidir. Deneyler sürekli olarak Neutrino'nun, çok 
küçük bir farkla da olsa, daha hızlı olduğunu göstermektedir. Ama araştırmacı
lar çok büyük sayıda yinelenen bu sonuca bile tam olarak güvenmemekte, aynı 

deneylerin başka araştırıcı gruplarınca da doğrulanmasını gerekli görmektedir
ler. Çünkü araştırmacılar, deney sonuçlarının zorunlu olarak deneyleri yapan
ların bakış açılarının ve uygulama biçimlerinin doğal olarak yarattığı algılama 
sapmalarından kaynaklanabileceğini düşünmekte, söylemektedirler.

Higgs bozonu ve Neutrino konusunda yukarıda verdiğim açıklamalardan 
benim çıkardığım sonuç, fizik bilimi alanında bir kuramı bile sınamanın zor 
olduğudur. Ama tabii, ters yönde görüşler de savunulmaktadır. Örneğin, yine 
yukarıda yararlandığım yazıda (The Economist, December 17,h, 2011: 20) şöyle 

denilmektedir: Evren hakkında çok çarpıcı bir olgu onun öngörülebilir olması
dır. Yani, görüleni betimleyen denklemler yazılabilmekte, bunlara dayanılarak 

görünmeyene ulaşılabilmektedir. Ters yönde olan aynı dergi nüshasında (The 
economist December 17lh 2011:140) yer alan, CERN'nin başındaki kişi olan Rolf- 

Dieter Heuer'e ait şu görüşü de aktarmak istiyorum: "Fizikçiler Higgs hakkında, 

var olup olmadığı konusu dışında, her şeyi bilirler."
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İlgili önemli bir konu, iktisatta, hatta bütün bilimlerde, yapılan şeyin özünde 
temsili bir model seçimi olduğudur. Her model, seçicisinin belirli bir bakış açısı
nın, değer yargısının belirlediği; konusunu geniş ölçüde soyutlayan, dar koşullar 
içine sokan; tek ya da az sayıda değişken içeren; modelin değişkenlerinin etkisi
ni, etkileşimlerini inceleyen bir yapıdır. Model seçimi geniş ölçüde, bilimsel değil 
sanatsal bir etkinliktir.

Modelin sınanmasında farklı araştırmacılar farklı değişkenler, her değişken 
için farklı kavramlar, farklı dönemlere, ülkelere ait farklı veri kümeleri kullanabi
lir ve kullanmaktadır. Ayrıca sınamada farklı yöntem ve usullere başvurulabilir. 
Aynı yöntem, örneğin ekonometri kullanıldığında bile, farklı ekonometrik tek
nikler değişik sonuçlar üretebilir. (Benzer açıklamalar için, örneğin (Dasgupta, 
2011: 23-28)'e bakılabilir.)

Bu görüşüm incelemekte olduğum konuda (bilimde sınamanın zorluğu) 
temel nedendir. İktisat biliminin bir yöntemi olan ekonometri için diğer ek ne
denler de vardır. Toplumsal bilimlerde, iktisatta olaylar ve ilişkileri katı kurallar 
çerçevesine sokmak çok daha zordur. Tüm değişkenler iç içe girmiştir. İlişkiler 
zaman ve ortama göre kısa sürede ve sürekli olarak değişir.

Hocam Prof. Seha MERAY'ın sık sık söylediği gibi bilgi birikimi arttıkça ce
haletimiz artacak, veriler daha karmaşık bir hal alacaktır. (Artan verilerin oluş
turduğu) "Sam an yığınında iğne aramak daha da zorlaşacak, çünkü hem saman 
yığını büyüyecek hem de "içindeki atıklar (gürültü, noise) çoğalacak."

Diğer önemli bir sorun iktisatta verilerin çok sağlıklı olmamasıdır. Bunun da 
iki temel nedeni vardır: (i) Toplumsal bilimlerde, iktisatta kavramlar kaygandır,
(ii) Batı iktisadı matematik güzelliğini öne çıkarmayı hedefler, verilerin sağlıklı 
olması çalışmalarını önemli saymaz. Buna bağlı olarak, en çok kullanılan ulusal 
gelir verileri bile sağlıklı değildir (5).

Bilindiği gibi, ABD'li sağcı iktisatçılar genel ekonometrik modelleri sağlıklı 
saymamış, eleştirmişlerdir. Bu iktisatçılar çaplandırma (calibration) denilen bir 
yöntemi önerip kullanmışlardır. Anlıyabildiğim kadarıyla bu yöntemde bazı 
önemli denklem parametreleri önceki verilerden elde edilen kararlı değerler ola
rak almmakta, diğer parametreler istatistiksel yollarla saptanabilmektedir. Yön
temde bilgisayarlar ve benzetişim teknikleri de kullanılmaktadır. Sınama konusu 
ve yönteminde keyfilik, standartların düzeyini düşürme getirildiğinin bilincine 
varılması koşulu altında, bunun iktisadi olgulara ulaşmada ek bir araç olarak 
kullanılmasına bir itirazım yoktur.

Burada, belirttiğim koşula açıklık getiren; R. Frydman ve M.D. Goldberg'in 
(2011: 51, 52) bu yöntem konusundaki değerlendirmesini aktarmak istiyorum.

53



Geleneksel İktisat Kuramı ve Özgün İktisat Okulu llu n cer  BULUTAY

Buna göre, Yeni Klasik İktisatçı diye anılan sağcı iktisatçıların temel kuramı olan 
akılcı beklentiler (AB) hipotezi görgül verilerle sık sık yanlışlanmıştı. Bu durum
da AB'ciler (normal bir bilimsel yöntem olan, olması gereken), kuramlarını terk 
etmek yerine görgül başarısızlık ilke ve yöntemlerini yeniden tanımlama yolunu 
seçtiler.

Normal, standart sınama yönteminde istatistik, ekonometrik yollar kullanı
lır. AB taraftarları bu yolları aşırı biçimde keskin buldular. Bu keskinlik nedeniy
le, onlara göre, bir çok iyi model yadsınmıştı. Dolayısıyla R. Lucas, E.C. Prescott, 
F.E. Kydland gibi Yeni Klasik İktisatçılar "çaplandırma" yöntemini ileri sürdüler. 
Amaçlandığı gibi, sınama standartlarının düşürülmesi sonucunda; AB ile görgül 
veriler arasındaki birçok tutarsızlık giderilmiş oldu; yeterli olduğu varsayılan 
(tutarsızlık içeren) modellerin sayısı arttı.

Konu için ek bilgi vererek devam ediyorum. Hiç olmazsa bana yazılarında 
"çaplandırma"yı tanıtan yazılarında F.E. Kydland, E.C. Prescott (1996:84), ulusal 
ekonomiler için kontrollü deney yapma olanağının pek bulunmadığma dikkat 
eçekerek, miktarlara dayalı istisat (quantitative economics) kurammın aracının 
"hesaplama deneyimi" yöntemi olduğunu söylüyorlar. Onlara göre, temel sorun 
kuramı kullanma olsun, kuramı geliştirme ve sınama olsun bu araç değişmemek- 
tedir. Çaplandırma şimdi belirteceğim gibi bu yöntemin yalnızca bir adımıdır.

Yöntemin, araç anlayışları yanmda kuram kavramları da farklıdır. Yazar
lar, kuramı ekonomi yaşamı hakkında öneriler kümesi ileri sürmek olarak anla
mıyorlar. R. Lucas'm 1980 tarihli bir yazısında ileri sürdüğü şu kuram tanımını 
benimsiyorlar: İktisat kuramı, bir soruyu yanıtlamak amacıyla bir mekanik öy
künme sentezi oluşturmak için açık bir ilkeler (talimat) kümesi olarak tanımlanır 
(s. 72).

İktisadi hesaplama deneyi yönteminde beş temel aşama, adım vardır: (i) So
runun belirlenmesi, (ii) geçmişte başarılı smamalardan geçmiş bir kuramın kulla
nılması, (iii) bir model ekonomi oluşturulması, (iv) bu modelin çaplandırılması,
(v) deney yoluna gidilmesi (s. 70). Görüldüğü gibi, yaklaşımda Cobb-Douglas 
üretim işlevini içeren kuram gibi geleneksel kuramlar kullanılabilmektedir. 
(Çaplandırma için, yazının 74, 75, 79, 80 sayfalarına bakılabilir.)

Yazarlar, gerçek sistemler hakkındaki önerileri sınama olarak tanımlanan 
istatistik hipotez sınanması yöntemini iktisat kuramını smamak için uygun bir 
araç olarak görmüyorlar (s. 83). Yöntemlerini çağdaş (dar) anlamda ekonometrik 
bir araç saymıyorlar. Ama onlara göre, yöntemleri başlangıçtaki (geniş anlamın
da), ekonometrik bir araçtır. Firsch'in 1933'te kullandığı bu geniş anlamı benim
siyorlar. Çünkü yöntemleri iktisat kuramının miktar şeklindeki sonuçlarının elde 
edilmesi için kullanılmaktadır.
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Benim esas itirazım çok farklı ekonomilerin verileri kullanılarak regresyon 
yoluyla yapılan araştırmalaradır. Bu araştırmalarda çok farklı ülkelerin aynı isim 
altında (örneğin fizik sermaye) hesapladıkları sayıların aynı kavramı ifade edi
yor sayılması bana çok sakıncalı görünmektedir. Bunlara dayanılarak ulaşılan 
bulguların sağlıklı sayılabileceğini düşünemiyorum.

Açıklamalarımı deneyci ekonomiyi ele alarak sürdüreceğim. Ona geçmeden 
deneyle ilgili iki ek noktaya değineceğim. İlk nokta, iktisatta "doğal deneylere" 
başvurma eğiliminin artmış olmasıdır. Doğal deneyi açıklayan bir örnek şudur: 
Çocukların okula başlama yıllarının önemi anlaşılmak isteniyor. Bu konuda do
ğal bir olaydan yararlanılabilir: Çocuklar okula belirli bir yaşta başlıyor oldu
ğunda, aralık ayı sonrasında doğan çocuklarla, aynı yılın Ocak ayında dünyaya 
gelen çocuk arasında kabaca bir yıllık bir fark bulunacaktır. Bu farklı aylarda 
doğan çocuklarda gözlenen farklılıklar bir yıllık farkın sonucu olarak alınabilir. 
Böylece, bu tür araştırmalar bir "doğal deneyden" yararlanmış olurlar.

İkinci nokta, deney alanında doğal bilimlerle iktisat arasında önemli bir ay
rımın daima var olduğuna dikkat çekmektir. İktisat alanında, laboratuar koşulla
rında, olayın diğer nedenlerini sabit tutarak, deney yapabilme olanağı kısıtlıdır. 
Diğer bir deyişle, laboratuarda koşulları kontrol altında tutabilme ortamını, ikti
satta, fizik biliminde olduğu kadar kolaylıkla yaratabilme olanağı yoktur.

Bence iktisatta yöntem alanında ekonometri yanında diğer önemli yenilik 
son yıllarda, 1980 sonrasında hızla gelişen deneyci ekonomi girişimidir. Bu yak
laşımda insan psikolojisine, davranışlarına ilişkin önemli bulgulara ulaşılmış ve 
ulaşılmaktadır. Bu konudaki yeni bir kitaptan (Bardsley, et al., 2010) kısa alıntılar 
yaparak devam etmeyi yararlı buluyorum.

İnsan davranışlarında gözlenen düzenliliklere dayanan deneyci ekonomi, a 
priori belitlere (aksiyonlara) dayanan, tümdengelim varsayımını esas alan çö
zümlemelerin yerini alacaktır (s. 346) Deneyci ekonomi alanında yapılan deney
ler, derinden hissedilen sezgilerin yanlış olduğunu göstermektedir (s. 344)(6).

Ekonometri uzun süredir iktisadın temel bir aracıdır. Şimdilerde yaşanmak
ta olan genel eğilimler, deneyci iktisadın yavaş ama sürekli bir gelişmeyle esas 
akım ekonomisinin kabul gören, hatta geleneksel (konvensiyonel) aracı olacağını 
düşündürmektedir. Bu olgular göz önüne alınınca iktisat biliminin geleceğinde 
görgül bir bilim olma durumunun yattığı görülmektedir (s. 342, 345).

Bu gelişmelerin iki temel sonucu vurgulanmalıdır:

(i) İktisadi davranışların önemli niteliklerinin açıklanmasında psikolojiden alı
nan görgül temellerin esas alınmasının, a priori akılcılık ilkelerine dayanıl
masından daha iyi bir yöntem olduğu görüşü giderek daha çok kabul gör
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mektedir. (Yazıya (s. 343) göre, söz konusu deneyler akılcılık varsayımını 
yanlışlamaktadır, ama deneyci ekonomi akılcılık ilkesini tümüyle dışarıda 
bırakmamaktadır.) Geniş ölçüde deneysel araştırmaların sonucunda, dav
ranışçı ekonomi yaklaşımı iktisat bilimine girmiştir (7). İktisat biliminde de
neyci ekonominin kazandığı bu önem iktisat bilimine olumlu etki yapmıştır 
(s. 339,342).

(ii) İktisat biliminde görgül deneylerin ağırlık kazanmasının diğer önemli bir 
sonucu, iktisat kuramının 20. Yüzyıl ortalarında ulaştığı egemen tek kuram 
(monolitik) olma niteliğini yitirmesi olasılığını artırmak olmuştur. (Yukarıda 
verilen, O. Blanchard'ın ters yöndeki görüşüne de bakınız.) Aynı çerçevede, 
iktisat bilimi diğer disiplinlere açılmakta, tek bir kuram birliği söz konusu 
olmamakta, iktisat biliminin birliği belirli sonuçlarm incelenmesine bağlı bir 
bütünlük şeklinde ortaya çıkmaktadır (s. 345, 346) (8).

BÖLÜM II 
ÖZGÜN TÜRK İKTİSAT OKULU 

A- GİRİŞ

Batı iktisadına, özellikle ABD iktisat düşüncesine egemen olan bir eğilim 
tüm ülke ve insanların ortak özelliklerini inceleyen, bütün insanlığa uygulanacak 
bir kuram oluşturma istencesidir. Bu amaçta, tek yöntem olarak matematiği ve 
ülkelerin ortak verilerini kullanarak tek bir kurama ulaşma hedeflenir.

Burada biril (mikro) iktisatla genil (makro) iktisadı ayırmakta yarar vardır. 
Batmın iktisat düşüncesinde biril iktisat oynak ve sıçramak olmayan, yavaş (ted
rici) sürekli bir gelişme göstermiştir. Buna karşın genil iktisat karşıt görüşlerle 
gelişmiştir. Öte yandan Batı iktisadında bir ortak görüşe (senteze) ulaşma hedefi 
daima var olmuştur. Son zamanlarda ortaya çıkan DSGE modeli bu hedefin ger
çekleşen bir örneğidir (Bu model için bkz. Bulutay, 2010).

Ben bu yazıda bu ortak kııram oluşturma eğilimine karşı çıkıyorum. Çünkü 
sürekli olarak açıkladığım gibi bence bilimde odak noktası sorulan sorulardır. 
Türkiye iktisadının temel sorunu da kalkınmaktadır. Kalkınmanın gerçekleşebil
mesinin yolu da sağlıklı, gelir adaleti içinde, toplumun ve ekonominin geleceğini 
tehlikeye sokmayan, yüksek katma değerli, yeniliklere dayanan, yüksek büyüme 
oranlı büyüme gerçekleştirmektir.

Bütün ülkeleri içerme hedefini izleyen Batı iktisadı, gelişmekte olan ülkeler 
için böyle bir ekonomiye ve büyümeye olanak tanımaz. Batı iktisadının bu ül
kelere önerebildiği büyüme modeli, onları kendi yedeğine almak, büyük kısmı
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nı kendisinin alacağı, aradaki gelişme farkının kapanmasına olanak tanımayan, 
yalnız ortak büyümenin artıklarını aktaran bir modeldir. Çünkü bu Batı kuramı 
yukarıda belirttiğim gibi, gelişmiş ülkeleri, onlarm çıkar ve sorunlarını esas alır. 
Ayrıca, kuram, çok soyut, ekonomik gerçeklerden, sorunlardan soyutlanmış ya
pısıyla, özellikle ABD ekonomik sisteminin adeta ideolojik savunmasını yapma 
amacını güder.

Ben, Türkiye'nin benimsediği ekonomik sistemin, uyguladığı model ve 
politikaları sorgulayan, Türk ekonomisine özgü sorunlar ve koşullar üzerinde 
yoğunlaşan, kalkınma amacını gerçekleştirme yolunda sonuçlara ulaşabilen bir 
özgün yaklaşım olmasını istiyorum.

Açıklamalarımı sürdürmeden buradaki önerilerimde Batı iktisadını bir ta
rafa itmeyi önermediğimi belirtmek isterim: Tersine, ben çalışmalarımda, bu ya
zımda, özellikle ABD'de de yapılan bazı değerli araştırmalardan sürekli olarak 
yararlandım ve yararlanacağım. Önerdiğim bunlardan, diğer uluslararası araş
tırmalardan, farklı düşünen her tür kuramdan, her yazarın kendi seçimine göre 
yararlanmasıdır.

Bu amaçlar çerçevesinde, bu özgün iktisat yaklaşımında aşağıdaki konu ve 
sorunlara ağırlık verilmesini öneriyorum:

(i) Kalkınma sorunlarını ön plana çıkarmak.

(ii) Hem büyüme, hem de adalet açılarından merkezi önemde saydığım gelir 
ve servet dağılımını, bu dağılımın yalnızca mal eşitliğini sağlamayı amaçla
yan türünü değil, kişinin potansiyel beyin gücüne erişmesini, bireyin onu
runa, bağımsız özgürlüğüne ulaşmasını hedefleyen kapsamlı çeşidini en 
temel kalkınma, gelişme değişkeni olarak almak.

(iii) Bu amaçlarla durağan, statükoyu koruyucu bir iktisat, sanayi politikası de
ğil, statükoyu değiştiren devingen politikalar izlemek, bunları kalkınma 
girişimlerinin temeline oturtmak.

(iv) Matematiği, diğer en yeni yöntemleri kullanmayı dışlamadan tarih, sosyo
loji, psikoloji gibi yakın bilim dallarından yararlanmak.

(v) Davranışçı ekonomi, evrimci ekonomi, karmaşıklık kuramı gibi Batı dün
yasında geliştirilen yeni akımlardan geniş ölçülerde yararlanmak.

(vi) İnsan beyin gücünün, bilgi ve enformasyonun büyük önemini kabul et
mek, bunların katkılarından yararlanmak.

(vii) Piyasalar önemli ve yararlı kurumlardır, ama ekonomide tek önemli ku
rum olmadıkları gibi, spekülasyon piyasaları gibi zararlı çeşitleri de vardır. 
Rekabetçi olduklarında bile adil, ideal kurumlar değillerdir. Dolayısıyla 
piyasaları yetersizlikleri, aksaklıkları, zararları, haksızlıkları ile birlikte de
ğerlendirmek gerekir.
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(viii) Son zamanlarda büyük önem kazanan finansal piyasalar, borsalar gibi fi- 
nansal piyasalar da aynı bakış açılarından ele alınmalıdır.

(ix) Göçler, kentler büyüme etkeni olarak incelenmelidir.

(x) Çeşitli örgüt, kurum ve grupların önemi vurgulanmalıdır. (Bu konularm 
bir kısmını yeni bir yazımda (Bulutay, 2012b) ele alıyorum.)

Şimdi bu konuları temel hatlarıyla, kısaca ele alarak devam edeceğim. Ama 
önce bir noktayı belirtecek, sonra günümüzde dünya ve Türkiye ekonomisine 
egemen olan tümel eğilimlere dikkat çekeceğim. İlk nokta sıraladığım konularm 
sabit, değişemez olmadığmı söylemektir. Bunlarda, zaman içinde ben ve başka
ları değişikler ve eklemeler yapabilir.

İyi bilindiği gibi dünya ekonomisine şu temel eğilimler egemendir: Gü
nümüz dünyasının temel gelişmesi iletişimde, ulaşımda, erişimde ve bilişimde 
büyük olanakların yaratılmış olmasıdır. Koşut bir eğilim, küreselleşme, serbest 
uluslararası ticaret ve finansal akımlar, dikine uzmanlaşma olgularıdır. Dünya'da 
büyük cari açıklar, doğal olarak cari fazlalar verilmekte, doğrudan sermaye yatı
rımları, özellikle sıcak para akımları şeklinde güçlü bir sermaye serbestisi yaşan
maktadır. İnsan, işgücü hareketleri serbest değildir.

Pek beklenmedik şekilde, Dünya'da sanayinin, büyümenin motoru Asya ül
keleri, özellikle de Çin'dir (9). Japonya, eski gücünü yitirmiş, uzun bir durgunluk 
dönemine, Keynesgil terimlerle likidite tuzağına düşmüş görünmektedir. Latin 
Amerika ülkelerinde durum eskisi kadar kötü değildir. Brezilya gibi bazı ülkeler 
başarılı görülen bir yol izlemektedir.

ABD'de, özellikle Avrupa'da durum hiç parlak değildir (10). Özellikle Gü
ney Avrupa ülkeleri bunalım içine girmiştir. Çok fazla nüfusuyla, hızlı büyüme
siyle Not 9'da anlatıldığı gibi, Ekonomide Çin'in, ABD'yi hangi alanlarda ve ne 
zaman yakalayabileceği hesapları yapılmaktadır. Öte yandan, birçok açıdan çok 
daha sağlıklı bir ölçüt olan birey başına gelirde gelişmiş ülkelerle gelişememiş ya 
da gelişmekte olan ülkeler arasındaki büyük farklılık varlığını sürdürmektedir.

Dünyaya egemen olan liberal ekonomi anlayışının doğal sonucu olarak, ge
lişmiş ülkelerde, özellikle ABD'de, ünlü Kuznets yasasına ters olarak, servet ve 
gelir dağılımı daha eşitsiz hale gelmiştir. Bu ülkelerde yaşanmakta olan durgun
luk ve bunalımların yükü, her zaman ve her yerde olduğu gibi yetersiz gelirlile
rin ve işsizlerin sırtına yüklenmiştir.
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B- TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ

Türkiye bilindiği gibi sayılan eğilimlere açıktır. Türkiye'nin 2011 yılında 
yüzde 8 civarında, yüksek bir oranla büyümesi beklenmektedir. Ama bu büyü
me geniş ölçüde dış kredilerle, iç borçlarla, sıcak parayla gerçekleştirilebilmiştir. 
Aşırı ölçülere varan, adeta her yıl büyük rekorlar kıran cari açıklar büyümeyi 
sağlayan temel etken olmuştur. Cari açık milyar dolar olarak 2010 yılında, 46,6 
değerindedir, bu tutar 2011 yılında 77'ye ulaşmıştır (Bkz., Bulutay, 2011b : 493 ve 
TÜİK İstatistik Yıllığı, 2011, s. 334).

Bence Türkiye ekonomisinin son zamanlarda Spekülatif Balon (SB) içinde bu
lunması olasılığı yüksektir. Bu görüşümün nedenleri şunlardır: (i) İktisat, psikolo
ji, salgın hastalıklar kuramları ülkelerde, ekonomilerde zaman zaman SB'lerin ya
şanacağını öngörür. Balonların karmaşık, bazen rastgele ve öngörülemez nitelikte, 
devingen sonuçları olur (Shiller, 2008: 47). (ii) ABD'de ve özellikle Avrupa'da ya
şanan bunalım bu balonların sonucudur. (iii)Son zamanlarda Türkiye'de büyüme 
geniş ölçüde sıcak parayla, büyük dış borçla ve korkunç cari açık pahasına ger
çekleşmektedir. (iv) Borsalar, döviz kurları oynaklık içindedir, ayrıca İMKB'de, 
aşağıda açıklanacağı gibi, bir şişme (rally) aşaması yaşanmaktadır.

SB, isminden de anlaşıldığı gibi, ekonomik sağlam temellere dayanmayan 
spekülatif hareketlerin yarattığı fiyat ve büyüme hareketleridir. Bunlar genellikle 
bunalımla sonuçlanırlar. Şu sözler bu sonucu doğrulamaktadır. R .}. Shiller (2008: 
3), ABD'deki "subprim e" bunalımını yaratan ev balonunun aşırı büyüklüğe eriş
mesinin nedenini, toplum olarak ABD'nin Spekalütif Balonları (SB) anlamama
sında, onu ele alıp incelemeyi bilmemesinde buluyor.

SB hakkında önemli gördüğüm noktayı belirterek devam etmek istiyorum. 
SBİarın oluşmasında geri beslenme halkalarının "önemli katkıları vardır. Bu hal
kalar fiyat artışlarının "yeni bir çağa" ulaşıldığını gösterdiği öykülerine inancı 
sağlar, bu öykülerin yayılmasını destekler, bu yollarla da yeni fiyat artışları ya
ratır. Bir SB sürecinde fiyat-öykü-fiyat halkası sürekli biçimde yinelenir (Aynı 
Kitap, s. 45-46).

Bu halkalar fiyat-iktisadi etkinlik-fiyat şeklinde de olabilir. Dolayısıyla spe
külatif fiyat artışları gerçek iktisadi optimumu da yaratabilir. Bu süreçte, har
cama artışı, dolayısıyla yüksek oranlı büyüme, bundan kaynaklanan daha çok 
optimizm, sonuçta yeniden fiyat artışları ortaya çıkar (s. 46).

Bu olgulara bağlı olarak, normal akıllı insanlar, bu SB'lerin, balonlardan 
değil, ekonomik temellerden kaynaklandığını sanabilirler: Böylece, belirli ko
şullarını varlığı durumunda, SB sürecinde oluşan yayılma ve geri beslenmelerin 
açıklamaları kesin biçimde akılcı (rasyonel) olabilir; "akılcı balonlar" anlatılan 
öykünün bir parçası olabilir (s. 46).
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D. Hirshleifer gibi yazarların da söylediği gibi, SB'nin nedeni "enformasyon 
çağlayanı" denilen olay olabilir. Olayın bir çağlayan gibi etki yarattığını vurgu
lamak amacındaki kavramda kişi, grubuna egemen olan enformasyonu, birey
sel olarak edinmiş olduğu enformasyona tercih ederek kendi bilgisini göz ardı 
etmekte ve kullanmamaktadır. Bir bakıma kişi grubu oluşturan o kadar insanın 
yanlış olamayacağmı düşünmektedir (Aym kitap; s. 47).

Aynı yerde belirtildiği gibi, enformasyon çağlayanın olması durumunda bi
reyler kendi enformasyonlarını kullanmayı kendilerine yasak etmektedir. Grup 
da bu enformasyonlardan, bilgilerden yararlanamaz olmaktadır. Sonuçta zaman 
içinde grubun enformasyonunun kalitesi azalmaktadır. Diğer bir yazıda (Zeck- 
hauser, 2010: 337) bu kavramın (enformasyon çağlayanı) şöyle bir tehlikesi ol
duğu söylenmektedir: Söz konusu olan kişilerin (örneğin piyasa oyuncularının) 
grubun ne kadar toplam enformasyona sahip olduğunu bilmesi çok güçleşmek
tedir. Sahip olunan toplam bilgi değerlendirilen toplam bilgiden çok az olduğun
da fiyatlar yoldan çok çıkabilmektedir. Böyle bir oluşum 2008'de ABD'de de ev 
fiyatlarının erimesinin sorumlusu olabilir.

Yüksek büyüme dışında Türkiye'nin diğer bir başarı alanı bütçe açıklarında 
sağlanmıştır. Son yılda (2011) bütçe açığı 17 milyar 439 milyon TL olarak açık
lanmıştır. Ama burada da dışalımdan sağlanan vergi gelirleri, bir defalık gelirler, 
özelleştirme gelirleri temel etkenlerdir. Kanımca bu alanlarda gerçekleştirilen 
önemli başarı faiz giderlerinde sağlanan geniş boyutlu indirimdir. Burada da 
gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, ABD'de faizlerin çok düşük düzeylere düşmesi, 
sıfıra hatta eksi düzeylere inmesi, dolayısıyla dünya ölçeğinde görece yüksek 
olan Türk faiz oranları önemli rol oynamış ve oynamaktadır. Yine de AKP dö
neminde 2001 bunalım dönemine kıyasla faiz harcamalarında bir düşme başarısı 
sağlanmıştır.

Bu ve ilgili konuları önceki yazılarımda, (örneğin, Bulutay, 2007)'de geniş öl
çüde incelediğim için, burada yalnızca Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan'ın, 
ilgili bir demecinden kısa alıntılar yapmakla ve bazı dış borç stoku verilerini ak
tarmakla yetiniyorum.

"Tasarruf oranımız bu yıl milli gelirimizin yüzde on ikisine düştü. Tarihî 
düşük seviye. Maalesef hane halkımızın yüzde 45'i aylık gelirinden daha fazla 
harcıyor ve insanlarımızın bankalara olan borcu çoğalıyor. Cari açık bu yıl içe
risinde tarihi yüksek seviyelerini gördü. Bunun ağırlıklı olarak kredi hacmiyle 
bağlantılı olduğunu görüyoruz. Kredi hacmi yavaşladığında cari açık yavaşlıyor, 
kredi hacmi yükseldiğinde cari açık da yükseliyor" (Milliyet Gazetesi, 26 Aralık 

2011, s .l l) .
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H. Özyıldız (2012), gazete yazısında Türkiye'nin dış borç stokunun, milyon 
dolar olarak, 2002 yılında, 130.164'den Eylül 2011 ayı sonunda 309.594'e (yüzde 
138 artış) çıktığını gösteriyor. Aynı şekilde, yine milyon dolar olarak, Türkiye'nin 
kısa vadeli dış borçlarının aynı dönemde yüzde 443 artışla, 16.424'ten 89.154'e 
yükseldiğini belirtiyor.

Yine yazıya göre, 2011 yılına geldiğimizde dış borçluların yapısı tamamen 
değişmiştir: (i) Borçlarda ağırlık kamudan özel kesime geçiyor, (ii) Toplam için
de kısa vadeli borçların ağırlığı artıyor, (iii) Bankaların dış borçları yükseliyor,
(iv) Şirketlerin borçları bankalarınki kadar hızlı artmıyor. Bu olayın en büyük 
medeni "2010 yılında kambiyo mevzuatında yapılan değişikliktir. Şirketlere ye
rel bankalardan dövizle borçlanma olanağı tanındı." Şirketler "içerden dövizle 
borçlanmayı tercih ettiler." (v) Finansal sektörün döviz borçlanmasının diğer bir 
nedeni de, ABD ve Avrupa'dan çok düşük maliyetle kaynak sağlama isteğidir."

Şimdi özgün kuram için incelenmesini önerdiğim konuları açıklamaya geçi
yorum. Bu önerileri saydığım on noktada değil temel başlıklar altında açıklayaca
ğım. Geri kalan önerilere temel çerçevelerin içinde ve özet olarak yer vereceğim.

C- KALKINMA, BÜYÜME KONULARI, SORUNLARI 
VE KISITLARI BELİRLENMELİ, ÖN PLANA 
ÇIKARILMALIDIR

Asistanlık yıllarımda kalkınma sorunları gelişmiş ülkelerin büyümesi konu
larından farklı sayılır ve İncelenirdi. Yukarıda açıkladığım gibi son zamanlarda 
küreselleşme bu konuları da kapsar hale geldi, bu fark göz ardı edildi, kuramsal 
çözümlemelerde kalkınma ile büyüme tek bir yaklaşım içinde ele alınır oldu. 
Küreselleşme, diğer etkileri yanında sermaye ve sıcak para akımlarına, dikine 
uzmanlaşmaya, dışalımla dışsatımın iç içe girmesine neden oldu. "Finans kesimi 
zenginler dünyasmın uzun süreli kredi genişlemesi sürecinde çok şişti..." (The 
Economist, January, 7 ,̂ 2012:19)

Esasında, Batı dünyasının NİK yaklaşımının matematiği yoğun kullanma
sından kaynaklanan bütüncül yapısının böyle bir birliktelik yaratması doğal ol
muştur. Böylece bu iktisat kuramı diğer toplumsal bilimleri dışladığı gibi, farklı 
nitelikteki gelişmemiş, gelişmekte olan ülkeler ayrımım da dışarıda tutmakta bir 
sakmca görmedi.

Yukarıda belirttiğim, Batı iktisadında tercihlerin dışsal değişken olarak ele 
alınmasının bu bütünlük anlayışı üzerinde güçlü artı yönde etkisi oldu. Buna 
karşın, benim de katıldığım bir dönüşümle, tercihlerin içsel değişken olarak ele 
alınması, bunun sonucu olarak tarihsel kurumlarm tercihleri biçimlendirmesi,
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bunun da kamu politikalarının seçimini şekillendirmesi ve bu politikalarm etki
leri toplumların farklı optimal amaçlar benimsemesine yol açtı. (Fehr, Hoff, 2011:
F. 410)

Gerçekte büyüme ile kalkınma konuları arasında önemli farklar vardır. Di
ğer yazarlar (örneğin Todaro, Smith, 2011: 182, 184) bu farkları, ayrılığı doğal 
karşılıyorlar. Bunlara göre, iktisadi gelişmeye her tür politikaya uygun düşecek 
bir nitelik yükleme fikri, günümüzde, genellikle, bir mit sayılmaktadır. Farklı 
ülkeler, daha hızlı büyüme ve ekonomik gelişmeye ulaşma çabasında farklı sınır
lamalarla karşılaşmaktadır. Kalkınma uzmanı iktisatçılara düşen görev her ülke 
için ayrı olan sınırların niteliğini bulmaya çalışmaktır.

Büyüme Alanındaki Gelişmeler ve Araştırma Bulguları (Sanayi 
Devrimi, A. Smith'in Gerçek Görüşü)

Bilindiği gibi Batı dünyasının ekonomileri 18. yüzyıl ortalarından başlatılan 
Sanayi Devrimi ile hızlı, oynak olmakla birlikte sürekli bir büyüme yoluna gir
miştir. Bu tarihten önce dünya ekonomilerinde büyüme eğiliminin olup olmadı
ğı tartışmalıdır. A. Smith'e göre Britanya ekonomisinde uzun süreli bir büyüme 
vardı. Öte yandan R. Lucas, O. Galor gibi iktisatçılara göre 1800 öncesinde büyü
me yoktu (Mokyr, 2005: 285).

E. D. Beinhocker (2006: l l ) 'e  göre servet yaratılması da "evrim in" üç basit 
ilkesi ya da formülü çerçevesinde gelişen bir süreçtir. Bu formül, süreci farklı
laştır, seç ve genişlet ilkelerine göre işlediğini söyler. Bu süreçte, ekonomilerin 
evriminde, gelişip büyümesinde iç içe geçmiş üç alt süreç yer alır.

Bunlardan ilki teknolojinin gelişmesidir. Yaklaşık 1750'de ortaya çıkan Sa
nayi Devrimi teknolojide büyük bir atılım yaratmış ve büyüme eğilimini güç
lendirmiştir. İkinci süreç toplumsal teknolojilerdir. Bu iki teknoloji birbirleri ile 
karşılıklı ilişki içinde gelişir. İki teknoloji de özünde yalnızca fikir ve tasarımlar
dır, kavram niteliği taşırlar. Bunların gerçek yaşama aktarılması gerekir. İktisat 
alanında bu rolü oynayan da üçüncü öge olan "iş dünyasıdır (business)". "İş 
dünyası fizik ve toplumsal teknolojileri birleştirip, ürün ve hizmetler şeklinde bir 
ortama dönüştürür. (Beinhocker, 2006:15,16)

Aşağıda anlatacağım Sanayi Devrimi (SD) elbette önemlidir. Ama insan top- 
lumlarınm yapısını belirleme yönünden toprakta yerleşme, tarıma geçiş en az Sa
nayi Devrimi kadar önemli olmuştur. Türkiye toplumu açısından ise tarıma geçi
şin katkısı çok daha önemlidir. Bu önemi bir alıntıyla vurgulamak istiyorum.

Taşınmaz varlıklar (real estate) ve toprak, insanların üzerinde çok geniş bir 
deneyim yaşamış olduğu en eski varlık piyasaları arasında yer alır... Toplumsal
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yapı, evlenme kurumlan, devletlerarası ilişkiler, daha geniş olarak, toplumsal- 
iktisadi örgüt, taşınmaz varlık piyasalarından etkilenmiş, aynı zamanda da bu 
piyasaların niteliğini ve işleyişini etkilemiştir (Bardhan, Edelstein, 2010:145).

SD'ye döndüğümüzde, bu devrimin sonrasındaki büyümenin önceki dö
nemlerin gelişmelerinden çok farklı olduğunu görüyoruz. Yukarıda da yararlan
dığım yazıya (Mokyr, 2005:285,286) göre, bu farklılık üç noktada açıklanabilir: (i) 
Büyüme, zaman içinde dar bir alanla (niche) sınırlı olmaktan çıkmıştır. Önceleri 
(1750 öncesinde) büyüme başarılı bir kent devleti, güçlü bir krallığın başkenti, 
dar bir tarımsal bölgeyle sınırlı olurdu. SD sonrasında büyüme diğer ekonomile
re yayıldı, (ii) Devrim öncesi büyüme kurumsal ve kurallara ilişkin değişmelerin 
sonucu idi. Bu kurum ve kurallar yasa egemenliği, ticari ilişkilerin, bağıt güven
liğinin varlığı ve sağlığı gibi olgulardı. Teknolojik gelişme yok değildi ama yavaş 
ve yerel düzeydeydi, (iii) Devrim öncesinde büyüme sürdürülemez nitelikteydi, 
hem insanların hem doğanın yarattığı engel ve şoklara açıktı. Devrim sonrası, bu 
engeller azaldı, teknolojik gelişmenin, yeni kurumların katkısı arttı, başlangıçta 
yavaş ve oynak olsa da büyüme hızlandı, yaygın, sürekli nitelik kazandı.

J. Mokyr'in (2005) yazısından geniş ölçüde yararlanarak Sanayi Devrimi'ni 
(SD'nin) başlıca özellik ve katkılarını açıklamayı sürdürüyorum. SD'nin temel 
başarıları aşağıdaki noktalarda özetlenebilir.

(i) SD teknolojik gelişmeyi temel bir büyüme etkeni düzeyine çıkarmış, ticarete 
dayalı toplumdan teknolojiye dayanan topluma geçmeyi sağlamıştır. "15. 
yüzyıldaki büyük keşiflerin ve teknik gelişmelerin sağladığı itici güçlere 
rağmen Rönesans Avrupası çağdaş büyüme gibi bir şey, bir aşama ürete
medi. Geçmişin yüksek ölçülerde ticaretleşmiş birçok ülkesi, şu ya da bu ne
denle, ticarete dayalı büyümeden teknolojiye dayanan büyümeye geçmede 
başarısız olmuştur" (Mokyr, 2005: 339).

(ii) Batı toplumlarmm bilgi düzeyi, iş bölümü, profesyonelleşme ve uzmanlaş
ma eğilimlerinin çok gelişmesi nedenleriyle çok yükselmiştir. Üretimde, bi
limsel olsun olmasın, bilginin etkin biçimde kullanılması Batı'nın bu hızlı 
büyümesinin temel nedeni olmuştur (Aynı yazı, s. 287).

a) Daha önemli olarak, çağdaş büyüme iki temel güce dayanmıştır: (i) Yararlı 
bilgi birikiminin tersine döndürülemezliği olgusu, (ii) bilgiye erişim, ulaşma 
masrafının sürekli azalması eğilimi. Bilgi küçük bir uzman gmbunun teke
linde kaldıkça, bilgiye ulaşma masrafları başkaları için yüksek bulundukça, 
bu bilginin yitirilebilmesi ciddi risk altmda bulunmaktaydı (s. 338).

b) Aydınlanma Çağı'nın yarattığı genel, olumlu anlayışa koşut olarak araştır
ma olanakları gelişti, bilimsel bilgi kamu malı oldu, Newton fiziği ve olgula
ra görgül verilerle yaklaşma felsefesi öne çıktı. Descartes'cı a priori yaklaşım 
geriye itildi (s. 302, 303,322, 324, 325).
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c) Aynı olumlu anlayış bir bilimsel kültür ortamı da yaratmıştır. Bu ortam
da olaylar, deneyler, bilimsel veriler, neden-sonuç ilişkileri, matematik gibi 
güçlü araçlar da kullanan yöntemler, güçlü, sağlam muhakemeler egemen
dir. Aynı ortamda pek üzerinde durulmayan bir temel ilkenin, gelişmenin 
büyük katkısı da vurgulanmalıdır. Bu gelişme bilimsel ve entellektüel alan
larda şüpheciliğin, otoritelere isyanm, aydınlanma hareketlerinin başlangıç 
dönemlerinden itibaren zafere ulaşmasıdır. Şüphecilik, isyankarlık yenilik
lerde iktisadi teşvikler kadar önemli bir dayanak, yeni bir köktür (Mokyr, 
2005: 341, 342).

(iii) 17. yüzyıl sonlarının ve 18. yüzyılın aydınlatma felsefesi bilimsel devrim ile 
SD arasında köprü kurdu. Böylece bir sınai (endüstriyel) aydınlatma inancı 
ortaya çıktı. Bu inanç bilgi yoluyla iktisadi gelişme ve büyümenin olanaklı 
ve istenilir olduğunu söylüyordu. Bu inançtaki iyileştirme kavramı büyü
meden ve teknolojik değişmeden çok fazlasını içeriyordu. Çünkü, bu iyileş
tirme düşüncesi içinde kötü yazgıya isyanı, ahlâki ve toplumsal iyileştirme, 
yoksulun ve kötü yazgılının acılarını azaltma, çok daha genel olarak adaleti 
ve özgürlüğü geliştirme hedeflerini bulunduruyordu (s. 290, 291).

(iv) Sınai aydınlanma hareketi geniş ölçüde fikir akışını sağlayan kurumların or
taya çıkışıydı. Bu kurumların arasında üniversiteler temel bir rol oynamış 
olmalı. Teknolojik gelişmeyi tamamlayan kurumsal gelişme olmasaydı ikti
sadi iyileşmenin sürdürülebilmesi şansı sınırlı kalırdı ve sonuçta iyileşmeler 
yavaş yavaş ziyana uğrar, sürekli rant arayışlarının aşındırmasıyla yok olur
du (s. 311,337).

(v) Alıntılar yaptığım yazının (Mokyr, 2005) temel bir görüşü, arkasında aydın
lanma hareketi olmadığında SD'nin, sürekli iktisadi büyümeye dönüşeme- 
yeceğini savunur (s. 285). Öte yandan, Batı'da Aydınlanma, insanlık tarihin
de tersine döndürülemez tek entelektüel harekettir. Bu tersine dönüştürii- 
lemez olma niteliğini Aydınlatma Hareketi, kendini ekonomik büyümeye 
dönüştürme yeteneğine borçludur (s. 336). Aydınlatmada her şeyin üstünde 
şu fikir egemen olmuştur: İnsanlar, yeniden dağıtım ve rant arama etkinlik
lerinde yoğunlaşma yolunu seçmedikçe, kendi çıkarları için çalıştıklarında, 
normal olarak, toplumun gönencine de katkı sağlarlar (s. 337).

J. Mokyr, bu aktardığım ifadeleri ile İskoçya'da ortaya çıkan Aydınlanma 
Hareketi'nin SD'yi adeta yarattığını, SD'nin de insanlığa büyük yarar sağladı
ğını savunmakta, son aktardığım görüşüyle de A. Smith'in görünmeyen elini 
açıklamaktadır. Şimdi bu ifadelerle ilgili görüşler konusunda özet açıklamalar 
vereceğim.

Ben de İskoçya'daki Aydmlatma Hareketi'nin SD üzerinde önemli katkı 
getirdiği görüşüne katılıyorum (İskoçya'nın katkısı için (Mokyr, 2005: 329)'a da
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bakılabilir). Ama Sanayi Devrimi'ni önemli ölçüde etkileyen diğer etkenler de 
vardır. Amerika kıtasının bulunuşu, ABD'nin oluşumu, ticaretin Atlantik'e kayı
şı bu etkenler arasındadır.

E. Glaeser'e (2011: 22) göre, birçok etken Batı dünyasının yükselişini açık
lamaya yardımcı olur: Batı dünyasında sürekli savaşlar yoluyla askeri gücün ve 
teknolojinin gelişmesi, yüzyıllar boyunca maruz kalınması sonucunda acı çekile
rek kazanılan bulaşıcı hastalıklara karşı güçlü bağışıklığa ulaşılması, etkin ulus 
devletlerin bütünleşip büyümesi, öte yandan İtalya'nın, İngiltere'nin, (Hollanda 
gibi) denizaltı ülkelerin gelişen ticari kentlerinin paylarına düşenden fazlasını 
yapmaları.

Diğer bazı yazarlar (örneğin, (Gelb, 1998, 20 0 9 :1 6 )) 14.yüzyılda Avrupa'da 
yaşanan, büyük miktarda ölümlere neden olarak verimliliğin artmasına yol açan 
veba salgınını belirleyici büyüme etkeni saymışlardır. Ayrıca, E. Glaeser, kentle
rin oluşup gelişmesinin insanlığı çok geliştirdiğini yazmıştır. R. Fogel, D. Landes, 
D. North gibi iktisat tarihçileri temel büyüme etkeni olarak kurumlan görmüştür. 
(Oxford English Dictionary, kurumu, "bir insanın siyasi ve sosyal yaşamındaki 
yerleşik yasalar, örf ve âdetler, uygulamalar, örgütler ve diğer öğeler" olarak ta
nımlamaktadır.) İktisat tarihçilerinin bu görüşlerini aktarıp, görüşlere katılan P. 
Dasgupta'ya göre "İm al edilmiş sermaye mallarının birikimi refahın görünürde
ki nedenlerinden sadece biridir; gerçek neden ilerlemeyi sağlayan kurumlardır." 
(Dasgupta, 2007, 2011: 44 -  46).

SD'nin özellikle Batı dünyasına, genelde de tüm dünyaya yarar sağladığı 
görüşüne katılıyorum. Şu noktalardaki katkılarını önemli buluyorum:

(i) Yazıda vurgulandığı gibi SD erişim masraflarını azaltmakta, bu yolla işçi 
sınıfını, eğitimli orta sınıfları genişletip geliştirmekte, geniş kitlelere beyinle
rini kullanma, ufuklarını açma olanakları sağlamaktadır.

(ii) SD sayesinde zaman içinde özgürlük, eşitlik alanlarında önemli devrimler, 
gelişmeler gerçekleşmiş, demokrasi giderek derinleşmiş, yaygınlaşmıştır,
(iii) Bunların sonucunda insan haklarında önemli kazanımlara ulaşılabilmiş
tir.

(iii) Son zamanların çok önemli bir olgusu insan ömrünün yalnızca gelişmiş 
ülkelerde değil, tüm dünyada önemli oranlarda artmış olmasıdır. Bunun 
sonucu olarak kişilerin yaşam süresi beklentileri alanında gelişmiş ülkeler
le gelişmemiş ülkeler arasındaki fark azalmıştır. Bu konuda A. Deaton'un 
aşağıdaki görüşlerini aktarmayı yararlı buluyorum. "Zengin ülkelerde ya 
da yoksul ülkelerde yaşıyor olsunlar, insanlığın büyük çoğunluğunun ya
şam beklentisi, başka yerlerde geliştirilen fikirlere, tekniklere ve terapilere 
dayanır." (Romer, 2010: 94). (v) Kadmlara eşitlik ve adalet sağlamayı he
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defleyen feminist hareketler; belirli azınlık gruplarına ait insanlara eğitim, 
işlenlendirme, iş aleminde daha yüksek paylar, olanaklar sağlamayı amaç
layan hataları düzeltici, haksızlıklara uğrayanları destekleyici (affirmative) 
hareketler büyüme ve demokrasi ortamlarında daha etkin olmaktadır (11).

Bunlara karşın, SD ve geniş ölçüde onun yarattığı kapitalizmin en önemli 
sakınca ve yetersizlikleri de vardır:

(i) Yukarıda belirttiğim olumlu etkiler özellikle gelişmemiş ülkelerde çok yavaş 
işlemektedir.

(ii) Bu etkilerin en olumlu gelişme gösterdiği İsveç ve Finlandiya gibi Kuzey 
Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bile gelir ve servet dağılımında hala önemli 
eşitsizlikler vardır. Daha da kötüsü, bu ülkelerde bile, son zamanlarda yetmiş 
civarında çocuğu öldürmek şeklindeki katliamı gerçekleştiren Norveç'imin 
suçu paralelinde siyasal sağcı, ırkçı eğilimler yaşanabilmektedir.

(iii) Kuznets yasasıyla ifade edilen gelirin gelişmesine koşut olarak gelir dağılı
mında eşitliğin artması olgusu, son zamanlarda etkinliğini yitirmiş, örneğin 
ABD'de eşitsizlik önemli ölçülerde artmıştır, (iv) Yine özellikle ABD'de fir
ma başkanlarınm (CEO'ların) gelirleri çok büyük oranlarda artmış, bu gelir
lerin şirketlerde en düşük ücrete oranı 40 katından 400 katma çıkabilmiştir.

(iv) Son zamanlara egemen olan küreselleşmenin eşitsizliklerin artması yönün
de etkin olduğu anlaşılmaktadır (Bkz. Samuelson, 2005: 243). (vi) Finansal 
etkinlikler, özellikle bazılarınca ikincil finansal akımlar diye nitelenen borsa, 
finansal türev etkinlikleri, bunların dünya çapında işlerlik ve yoğunluk ka
zanmaları hem nitelik hem de nicelik açısından eşitsizliği artırmıştır. Nitelik 
artışı dediğimde oturduğu yerde büyük paralar kazanmayı kastediyorum.

(v) Bence kapitalizmin en önemli olumsuzluklarından biri, kendi suçu olan 
bunalımların yükünü, yoksul, geliri yetersiz kitlelerin sırtma yıkmasıdır. 
Son günlerde ABD'de, Avrupa'da yaşanan bunalım bu olguyu herkesin 
gözü önüne sermektedir. Yük daha çok, vergi artışları, işsizlik, örneğin ta
şeron üretimde güvencesiz iş, asgari ücret altında çok düşük ücret şekille
rinde ortaya çıkmaktadır, (viii) Aşağıdaki ifadenin dc gösterdiği gibi, son 
eğilim insan hakları konusunda da yaşanmaktadır. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'nin (AİHM'in) Başkanı bu konuda şunları söylemektedir: Baş
kan, "kriz nedeniyle hukuk devleti ve insan haklarının korunması konusu
nun bazı üye ülkelerin öncelik gündeminden düştüğü gerekçesiyle eleştirdi 
(Milliyet Gazetesi, 27 Ocak 2012, s. 13).

A. Smith hakkında çeşitli yazılarımda belirttiğim bir görüşümü destekleyen 
iki yazıdan özet alıntılar yapacağım. Onlara geçmeden, (Dixit, Nalebuff, 1991: 
215 -  217)'yi kullanarak, A. Smith'in The Wealth of Nations (1776) kitabından
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çok bilinen görünmez el ilkesini açıklığa kavuşturan bir alıntı yapacağım. "(Her 
birey) çoğu zaman, kendi çıkarını izlerken, toplumun çıkarını, onu gerçekten ge
liştirmeyi amaçladığı durumdan çok daha etkin biçimde geliştirmiş olur."

J. Evensky'ye (2005:109) göre, A. Smith, Newton'un doğal felsefeye yaptığını 
ahlak (moral) felsefesinde yapma amacı peşinde koşmuştur. (Hemen yukarıda 
belirttiğim görüşü), Smith 1776 da yayınladığı kitapta (Smith, 1776 (1784)) açık
lamıştır. Bu ilkenin kitaptaki önemi, hatta ilkenin A. Smith'e ait olup olmadığı 
tartışmaların konusu olmuştur. Smith'in ilk kitabı, orada yer alan görüşler o ka
dar bilinmez.

Yine, J. Evensky'nin yazısına göre, A. Smith 1752-1763 döneminde Glasgow 
Üniversitesinde Ahlak felsefesi kürsüsünün başındaydı. İlk kitabını (Smith, 1759 
(1790)) A. Smith çok ünlü 1776 tarihli kitabından yıllar önce yayınlamış, kita
bın son düzeltilmiş basımmı ölüm yılı olan 1790'da gerçekleştirmiştir. Smith'in 
moral bakış açısı kitabının bu baskılarında değişmemiştir. Bu bakış açısına göre, 
özgür insanlara, serbest piyasaya sahip bir toplumun (T.) Hobbes'cu kargaşadan 
kaçınabilmesi için, adaletin, kurumlar ve polis tarafından değil, insanların öz
yönetimiyle gerçerleşmesi gerekir.

Diğer bir deyişle adalet, insanların uygar bir ahlakın ortak, olgun standardı
nı paylaşması, ona uyması yoluyla sağlanmalıdır. Adalet ise, özgür insanlar ve 
serbest piyasalar için liberal düzeninin zorunlu koşuludur. Çünkü adalet yoksa 
güven yoktur ve toplum herkesin herkese karşı olduğu bir (T.) Hobbes'cu savaş 
kargaşasına düşer (Evensky 2005: örneğin, 108,109 ,119 ,128 ,129).

Aynı dergi sayısının, izleyen yazılarında (Ashraf, Camerer, Loewenstein, 
2005: 131), davranışçı ekonomi yaklaşımına önemli katkı getirmiş olan yazarlar 
A Smith'i de, bir davranışçı iktisatçı olarak niteliyorlar. Yazı, yukarıdaki yazarın 
(J. Evensky) aktardığım görüşlerine çok benzer aşağıdaki tümcelerle başlıyor: A. 
Smith 1776'da yayınladığı ünlü kitabında, iktisadi davranışın öz çıkar tarafından 
güdülendiği şeklindeki "ünlü ifadesini ileri sürmüştür." Öte yandan Smith'in 17 
yıl önce 1759 tarihinde önerdiği insan davranışı kuramının öz çıkarlarla hiçbir 
ilişkisi yoktur.

Yazının diğer bir sayfasında (s.136), Smith'in, diğergamlığı oynak bir güç 
saymasına karşın diğer güdülerin güvenilir uygarlık sağlama yönünde önem
li roller oynadığına inandığı görüşü savunuluyor. Bu güdüler arasında başrolü 
Smith adalete (fairness) vermektedir. Ona göre adalet yok olduğunda insan top- 
lumunun büyük, çok geniş örgüsü, bir an içinde atomlara dönüşerek yıkılmak
tadır. (Aynı yerde şu ilginç bulgu da yer alıyor: Son zamanlardaki araştırmalar, 
adalet duygusunun diğer maymunlarda da doğuştan bir eğilim olduğunu gös
termektedir.)
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Böylece, Adam Smith'in ilk kitabının psikolojik bakış açısı, psikologların, 
nörologlarm, daha yeni zamanlarda davranışçı iktisatçıların ileri sürdükleri "iki
li süreç" çerçevelerine çok yalandır. Kısaca özetlenirse, A. Smith'in dünyası yal
nızca öz çıkarcı, duygulardan yoksun akılcı insanların yaşadığı bir yer değildir, 
gerçek yaşamın çok boyutlu insanlarının yaşadığı bir dünyadır (s. 132,142).

Büyüme Modelleri, Ekolojik İktisat, Büyüme Etkenleri ve 
Nedenleri

Bilindiği gibi Batı, özellikle de ABD iktisadında büyüme modelleri ileri sü
rülmüştür. Ben bu modellerin bir kısmmı çeşitli yazılarımda ele aldım. (Bu konu
lar için (Bulutay, 2004: 84)'e bakılabilir.) Burada bunlar üzerinde durmayacağım. 
Özet şeklinde olacak açıklamalarımda, bir bakıma söz konusu büyüme model
lerine giriş aşamasını oluşturan, çoğaltan ve hızlandıran yaklaşım ve bu yaklaşı
mın dayanağı olan geri beslenme süreci hakkında kısa alıntılar vereceğim. Sonra 
çevre koşullarını ele alan yeni bir ekonomi dalına dikkat çekeceğim. Daha sonra 
bu büyüme etkenleri konusuna geçeceğim.

S. J. Tum osky'nın (1995: 1 -3 )  genil ekonomik devingenliğin evrimini açık
layan görüşünü özetlemek istiyorum: Turnosky'e göre, bu konudaki yöntemle
rin Samuelson'un 1939 tarihli çoğaltan ve hızlandıran kavramlarını birleştiren 
yazısı ve Hicks'in 1950 ,1951'deki kitabında ileri sürdüğü iktisadi dalgalanmalar 
kuramı ile başladığını söyleyebiliriz. (Bu konularda, (Bulutay, 1961: 65-74)'e ba
kılabilir.)

Yine Turnosky'e göre, geçmişe dönük bu tür bakışların iki temel nedeni var
dı: (i) Bu çözümlemeler diferansiyel ve fark denklemlerine dayanırdı, (ii) Büyüme 
modellerinin üzerinde yoğunlaştığı temel büyüme değişkeni sermaye stokuydu. 
Bu stok ise zaman içinde yavaş bir eğilimle artardı.

Aynı yazara göre, bu genil ekonomik devingen yaklaşım, 1970 ortalarında 
ağırlık kazanan akılcı beklentiler (AB) kuramı ile kökünden değişmiştir. Bu ku
ram ise 1961'de Muth adında bir iktisatçı tarafından ileri sürülmüş, on yıl bo
yunca dikkat çekmemişti. Daha sonraları, 1985'lerde genil ekonomik ilişkilerin 
sağlam biril temellere dayanması gerektiği görüşleri ileri sürüldü. Bu tür yakla
şımlar da geleneksel iktisatta temsili ajan görüşünün egemenliği ile sonuçlandı. 
Görüşe daha sonra olasılık değişkenleri eklendi.

Ben önceki yazılarımda bu konuları inceledim. Ayrıca fark ve diferansiyel 
denklemleri konularmda akademik mesleğimin başlarında SBF dergilerinde ya
zılar yazdım. Burada bunlar üzerinde durmayacağım. Yalnızca, Turnosky'nin 
vurguladığı iki noktayı belirteceğim.
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İlk olarak, Tumosky, AB kuramında bekleyişlerin yerini vurguluyor. Oysa 
AB üzerindeki çalışmalarda daha çok kuramın akılcı yanı üzerinde durulur. Ya
zar, bu farkın, geçmiş yerine geleceğe bakışın şu önemli sonuçlarını açıklıyor: 
"Sermaye stoku eski görüşün (geçmişe bakan görüş) doğal bir değişkenidir, 
buna karşın faiz oranlan ve döviz kuru gibi finansal değişkenler geleceğe dönük 
görüşün örnekleridir" (s.2). Aynı sayfada açıklanan ikinci nokta, Turnosky'nin 
sıçramalı (jumping) ve yavaş gelişen (sluggish) değişkenler arasında yaptığı ayı
rımdır. Son olarak, yazarın geriye ve geleceğe bakan çözümlemelerin birlikte 
kullanıldığını da belirttiğini söylemek istiyorum.

Bilindiği gibi evrim kuramında, benim de bir kitabımda (Bulutay, 1986: 48) 
ele aldığım bir sıçramalı denge kuramı vardır. Bu konuda W. Brian Arthur (1994: 
11,12) şunları yazıyor: Olumlu geri besleme (artan getiri) ekonomisine benzer bir 
yapı çağdaş doğrusal dışı (nonlineer) fizik biliminde bulunmaktadır.

İktisat için benzer bir yapı evrim kurammdaki sıçramalı evrim kuramıdır. 
Bu evrim kuramı için olduğu gibi iktisat biliminin artan getiri ekonomisine göre 
de, küçük olaylar (tarihsel değişmeler (mutasyonlar) ), genel olarak, artılar ek
siler birbirini dengeleyerek, ortalama işlemler sonucunda arkalarında iz bırak
madan yok olurlar. Ama arada sırada bu küçük olaylar çok önem kazanır ve 
ekonominin parçalarını yeni yapılara ve önüntülere yöneltirler. Bunlar korunur 
ve üzerlerinde yeni gelişme aşamaları bina edilir.

Çevre koşulları, büyümenin sürdürülebilirliği konusuna ayrılmış bir yeni 
"Cambridge Journal of Economics (September 2012)" sayısında yer alan yazı
da (Özkaynak, Adaman, Devine, 2012) bu ekolojik iktisat için şunlar yazılıyor: 
Ekolojik iktisat, iktisadi, biofiziksel ve toplumsal dünyalar arasmdaki karşılıklı 
ilişkileri ve karşılıklı dayanışmayı göz önüne alır. Böylece, bu yaklaşımda insan 
ekonomisi hem bir toplumsal sistem, hem de biofiziksel evrende ortaya çıkan bir 
sistem olarak ele alınır (s.1123).

Ekolojik iktisatta doğal dünya hakkında egemen olan görüş, karşılıklı daya
nışmanın, karmaşıklığın, belirsizliğin ve devingenliğin merkezi nitelik taşıdığını 
kabul eder. Bu nitelikleriyle ekolojik iktisat, sorunların algılanışı ve ele alınışın
da temel bir değişmeyi gösteren belirli çözümleme -  öncesi bir vizyona sahiptir 
(s.1029).

Son zamanların bir yaklaşımı kuramları görgül verilerle birleştiren çalışma
lar olmuştur. R. Barro ve X. Sala - i  Martin'in önderlik ettikleri, Journal of Eco- 
nomic Grovvth dergisinde yoğun biçimde yaymlanan bu çalışmalar bu yazarlar 
ve diğer bazı iktisatçılarca çok yararlı bulunmuştur. (Bkz., Klenovv, Rodriguez -  
Clare, 1997:598; bu konularda (Buluta, 2004)'a da bakılabilir.) Ben yukarıda ulus
lararası verilere dayanan bu çalışmaları çok sağlıklı bulmadığımı açıkladım.
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Aynı yazıya (Klenovv -  Rodriguez - Clare: 1997: 599) göre son iki yüzyılda 
dünyada yaşanan büyüme ve gelişme fizik sermayenin azalan getirisinin üstüne 
çıkan, onu aşan sermaye birikimleri ile sağlanabilmiştir. Bu sermaye birikimle
rinden birisi beşeri sermayede diğeri bilgide gerçekleşmiştir. Bilgi birikiminin 
altında iki tür etkinlik bulunur: (i) Yaparak öğrenme, (ii) araştırma ve geliştirme 
harcamalarında artışlar.

Ülkelerin gelişmesinde aşağıdaki etkenlerin katkısının da önemli olduğunu 
savunan görüşler ileri sürülmüştür: (i) Ülkeler dış dünyaya, dış ilişkilere, tica
rete, teknolojiye, sermaye akımlarına açık olmalıdır, (ii) Devletin ekonomideki 
ağırlığı, vergilerin oranı düşük olmalıdır (12). (iii) Ekonominin tarihsel gelişmesi, 
coğrafi yeri önemlidir (13). (iv) Ülkenin yaşadığı şoklar göz önüne alınmalıdır,
(v) Örgütlerin, kurum ve kuralların kalitesi, iyileştirici, reformcu niteliği çok 
önemlidir, (vi) Yasalara, hukuka uyum, yolsuzluğun azlığı, mülkiyet haklarına 
sağlanan güvence, bağıt hakkına sadakat belirleyici ekendirler.(14). (vii) Eko
nominin yapısı, sanayi, tarım, finans kesimlerinin payları, (viii) izlenen iktisat 
politikaları, (ix) döviz kuru politikaları, dış ticaret dengeleri temel değişkenler 
arasındadır. Bunlara tabii (x) ülkenin beşeri sermaye, fizik sermaye, teknolojiye 
yatkınlık, uzmanlık, toplumsal sermaye, bir birine güven, işbirliği düzeylerini 
gösteren değişkenler de eklenmelidir. (xi) Bir ülkede insanların doğuştan sahip 
oldukları haklar ve mülkiyet haklarındaki dağılım da büyümeyi etkiler.

Bu son konu gelir ve servet dağılımıyla ilgilidir. Başka bir tartışmaya geçme
den bu önemli konuda iki yeni yazıya dikkat çekmek istiyorum. Ben son bir ya
zımda (Bulutay, 2012b) gelir dağılımı eşitliğinin de bir büyüme etkeni olarak alın
ması gerektiği görüşünü savunmuştum. Bu yazıların ilki bu konuyu ele alıyor.

Bu yazıda (Demuynck, Van De Gaer, 2012,747, 760, 761) iki ilkeyi ele alıyor. 
İlk ilke, yazının ölçümlerinde çözümleme biriminin nüfus içindeki birey gelirle
rinin büyüme oranlarınca belirlendiğini söylüyor. İkinci ilke ise bu büyüme ölçü
sünün (gelirinin) bireylerin gelir artış hızları arasmdaki eşitsizlikleri göz önüne 
aldığını belirtiyor.

Dolayısıyla, bu çalışma, bireyler arası gelir artış hızları farklılıklarının ülke
lerin toplam gelir artış oranını etkilediği ilkeleriyle hareket ediyor. Almanya ve 
ABD verilerinin kullanıldığı araştırmada, söz konusu farklılıklar göz önüne alın
dığında, Almaya ve ABD toplam gelir büyüme oranlarının değiştiği bulgusuna 
varılıyor.

Aynı dergideki diğer bir yazı (Decanq, Lugo, 2012), toplumlardaki eşitsizlik
lerde gelir boyutu dışında kalan, sağlık kavramı gibi değişkenler de kullanıyor, 
Rusya ekonomisini ele alan araştırma anlamlı bazı sonuçlara ulaşıyor. Böylece 
gelir ve servet dağılımlarının gelir verilerinin ötesindeki bazı boyutlarına da dik
kat çekilmiş oluyor.
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Bulgularını aktarmak istediğim başka bir yazıda (Dahi, Lochner, 2012) 
yoksulluğun çocukların öğrenimi üzerindeki etkileri araştırılıyor. Yazıya göre, 
ABD'de 2008 yılında 18 yaş altında 13.2 milyon çocuk, çocukların altıda birinden 
fazlası yoksulluk içinde yaşamaktadır. Yazının araştırma konusu, "Kazanılmış 
Gelire Vergi Kredisi" gibi bir gelir destekleme programının çocuğun gelişmesi
ne iyileştirme etkisinin var olup olmadığıdır (s.1927). 1990'ların ortasından beri 
uygulanan bu yoksulluğa karşı program, çalışmalarıyla kazançları olan düşük -  
gelirli aile ve bireylere kredi niteliğinde yardımda bulunmaktadır (s.1928).

Yazının tahminleri, cari gelirin çocuğun matematik ve okuma başarısı üze
rinde önemli ölçülerde etki yarattığını düşündürmektedir. Ek aile gelirinin, yok
sul ailelerde büyüyen çocuklar üzerinde mütevazı ama cesaretlendirici etkisi 
olmaktadır. Tahmin edilen etkiler, daha kötü (disadvantaged) durumda olan 
ailelerdeki çocuklarda, daha küçük çocuklarda ve erkek çocuklarda daha baskın
dır. Başarı üzerinde en büyük etkiyi cari gelir yaratmakta, geçmiş gelirlerin etkisi 
daha az olmaktadır (s. 1930,1951).

İlgili önemli bir tartışma, ülkeler, ekonomiler arasındaki farklılığın fizik ve 
beşeri sermaye gibi girdilerdeki birikim farklılığına mı yoksa bu girdilerin ve
rimlilik farkına mı dayandığı konusunda yapılmaktadır. Bir görüşe göre ülkeler 
arası verimlilik farkı sabit tutulduğunda, fizik ve beşeri sermaye düzeylerindeki 
farklılıklar ülkenin gelirleri arasındaki farklılığın yüzde 80'ini açıklamaktadır.

Bu bulgunun da yer aldığı yazıda (Klenow, Rodriguez -  Clare, 1997: 611, 
612), yazarlar aynı tarihli diğer bir araştırmalarında fiziksel ve beşeri sermaye 
miktarlarındaki değişmelerin, 1985 yılında 98 ülke için işçi başına ürün arasın
daki farklılığın yüzde 50'den azını açıklayabildiği bulgusuna ulaştıklarını yazı
yorlar. Bu sonuca ve diğer iki bulguya dayanarak yazarlar, uluslararasında birey 
başına gelir dağılımının temel nedeninin verimlilik farklılığı olduğu sonucuna 
varıyorlar (s. 613) (15).

Büyüme alanında tartışılan diğer bir sorun, gelişmemiş, gelişmekte olan ül
kelerin gelişmiş ülkeleri yakalayıp yakalayamayacakları konusudur. Bu konuyu 
yukarıda Çin'in ABD'yi yakalama şansını incelerken ele aldım, ayrıca önceki ya
zılarımda (örneğin, Bulutay, 2004: 25 -  28) inceledim. Burada bir yazıdan alıntı 
dışında bu tartışmalar üzerinde durmayacak, bir ülkenin kalkınma gereksinim
lerinin geleceğini belirleyen dört temel küme üzerinde duracağım.

Söz konusu yazıya (Sharma, 2012) göre uluslararası ekonomik yakınsama, 
gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeleri yakalaması yalnızca bir mittir. Ancak 
birkaç ülke alışılmamış hızda bir büyümeyi on yıl sürdürebilir, daha uzun süre 
büyüme gerçekleştirebilen ülke sayısı daha da azdır. (İçindekiler kısmındaki 
özet.)
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Batıyı yakalayan az sayıda ülke vardır. Bunlar, (i) Körfez'deki petrol ülkeleri,
(ii) İkinci Dünya Savaşı sonrasında Güney Avrupa ülkeleri, (iii) Doğu Asya'daki 
Ekonomi Kaplanları'dır. Öte yandan, 2000 yılı sonrasmda, bir bütün olarak geliş
mekte olan ülkeler gelişmişlere yaklaşmaya başladılar. Bu yaklaşma ise, 2011 yılı 
esas alındığında, zengin ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki birey başma 
ulusal gelir farkını ancak 1950'li yıllardaki fark düzeyine dönüştürebilmiştir (s. 3).

Aynı yazıda (s. 7) Türkiye'ye olumlu yönde bakan şu sözler yer alıyor: Or
talama gelirleri 10 ile 15 bin dolar arasında bulunan geniş grup içinde yalnızca 
bir ülke -Türkiye- yüzde 4 - 5  hızına ulaşabilecek ya da bu hızı aşabilecek güce 
sahiptir. Polonya'nm da böyle bir şansı vardır.

D- KALKINMADA KAYNAKLAR VE KISITLAR

Ben doğal kaynakların geçmişte, tarihsel gelişmelerde önemli katkıları ol
duğunu kabul etmekle birlikte, bugün için çok önemli olmadığını, hatta bazen 
güçten ziyade hastalık, bir zayıflık olabildiğini düşünüyorum. Son bir toplantıda 
(Türkiye Ekonomi Kurumu, İzmir, 1 - 3  Kasım 2012 Toplantısı) Türkiye'nin son 
zamanlarda sağladığı büyümenin temel kaynağını oluşturan sıcak para akımla
rının böyle bir kaynak hastalığı yarattığını, bu durumun ekonominin geleceğini 
tehlikeye soktuğunu iddia etmiştim.

Türkiye toprakları, Anadolu büyük tarihi gelişmelerin kaynağıdır. P. 
Dasgupta'ya (2007,2011:29) göre insanlık tarihinde yaklaşık 11000 yıl önce tarım 
Verimli İslam Bölgesi'nin kuzey bölümünde (kabaca günümüzde Türkiye'nin 
güneydoğusunda) uygulanmaya başlamıştır.

Büyük olasılıkla Avrupa'da yerleşimler Anadolu'dan başlayan akımlarla 
gerçekleşmiştir. Batılılara göre, Avrupa uygarlığının temeli sayılan Yunan uy
garlığı Anadolu'da Miletus'ta başlatılmıştır. Trabzon'un ilk yerleşenleri arasmda 
Miletus'luların büyük katkısı vardır. Birçok uzmanın söylediği gibi gerçek durum, 
Anadolu'nun uygarlığın başlangıcına katkısının Yunanlı'lardan (Hellen'lerden) 
çok daha öncelere kadar uzandığını göstermektedir.

Bugün için kalkınmanın temel etkenlerinden biri, yukarıda açıkladığım gibi, 
etkinlik sağlamaktadır. Günümüzde bu etkinlik toplam etken verimliliği diye 
anılmaktadır. Türkiye bugün niye bu etkinlikte pek başarılı değildir?

Bazı iktisatçılara (Goldman ve Sachs gibi) göre, R. Barro'nun bulguları, ge
lişmemiş ülkeler için bu sorunun yanıtını şu noktalarda özetler: Yoksul bir ülke, 
zengin ülkeden daha hızlı büyümeyi umabilir, ama şu konular altında: Yoksul 
ülkede yasa egemenliği var ise, ülkenin ticaret hadleri lehinde ise, enflasyon ve 
devletin aşırı israf harcamaları kontrol altında ise, aileler yeterli ölçülerde küçük, 
sağlıklı ve eğitimli ise (16).
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Bu görüşün altında, Neoklasik İktisadi Büyüme modelinin, hatta tüm Batı 
İktisadının temel bir ilkesi yatar: "  Sermayenin az olduğu yerlerde (gelişmemiş 
ülkelerde) sermayenin getirisi yüksek olur, dolayısıyla sermaye onlara akar." 
Birçok Batılı iktisatçının (bunlar arasında Lucas'm) böyle bir akımın olmayışını 
hayretle karşıladıklarım okuduğumu anımsıyorum.

Bu konuda, R. E. Lucas'ın 1988 yılı tarihli bir çalışması da vardır. Çalışmada 
Lucas ABD ile Hindistan'ı karşılaştırmakta, neoklasik iktisat kuramının geçerli 
olması durumunda sermayenin marjinal getirisinin Hindistan'da, ABD'deki de
ğerinin yaklaşık 58 katı olduğunu hesaplamaktadır. Böyleyse, NİK'in ilkelerine 
göre sermayenin Hindistan'a akması gerekirdi, oysa akmıyor. "Lucas'a göre ikti
sadi gelişmenin merkezi sorunu budur."

Bu görüşlerin yer aldığı çalışmada (Alfaro, Kalemli -  Özcan, Volosovyck, 
2005) bu olayın "Lucas paradoksu" olarak anıldığı söyleniyor. Aynı yerde (s. 
3/69) bu paradoksu açıklamak için çeşitli neden ve görüşlerin ileri sürüldüğü 
belirtiliyor: (i) Gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasında teknolojik farklar gibi te
mel ayrılıklar, (ii) gelişmemiş ülkelerde bazı üretim etkenlerinin bulunmayışı,
(iii) devlet politikaları arasındaki farklar, (iv) kurumsal yapıların farklılığı, (v) 
piyasa tökezlemeleri.

Yazının kendisi ise şu sonuca varıyor: "Lucas paradoksunun", 1970 -  2000 
dönemindeki en başta gelen açıklaması kurumların kalitesidir. En küçük kareler 
tahminleri, Türkiye'deki kurum kalitesini İngiltere'deki (Birleşik Krallık) düzeyi
ne yükseltmenin yabancı sermaye akımını yüzde 60 artıracağını göstermektedir 
(s. 4/69).

İlgili diğer bir görüş, yoksul ülkelerin zengin ülkelerden daha hızlı büyü
düklerini söyler. Çünkü bu yoksul ülkeler için, daha iyi teknikleri taklit etmek, 
onları icat etmekten daha kolaydır. O halde yoksul ülkelerde yeni teknolojilerin 
uygulanmasına engel olan, etkinsizlikler yaratan nedenlerin olması gerekir.

Bazı yazarlar ve araştırmalara göre bu engeller şunlardır: (i) Ülkelerdeki 
bazı güçlü gruplar yeni teknolojilerin kullanılmasını engeller, (ii) Devletlerin 
üretimleri etkin değildir, (iii) Devletlerdeki yolsuzluklar insanları rant peşinde 
koşmaya yöneltir, (iv) Ticaretin önündeki engeller dışarıdan alınacak girdilerin 
çeşidini ve zenginliğini azaltır, (v) Diğer bazı çalışmalar, politikaların teknoloji
nin uygulanmasını, yayılmasını yavaşlatmasını esas neden sayar. Çok vurgula
nan bir görüş de gelişmemiş ülkelerde buluşların, yeniliklerin azlığı, mülkiyet 
haklarının zayıflığı, keyfiliği vurgulanır (Klenovv, Rodriguez -  Clare, 1997: 614).

Diğer bazı yazarlar doğrudan yabancı sermayenin (DYS) gelişmiş ülkelerden 
gelişmemiş ülkelere gelen uzman kişilerin yetersizliklerini temel neden olarak
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görürler. İlgili bir görüş DYS'lerin geldikleri ülkelerde tekelci bir güç oluştura
caklarını, bunun da tüketici güvencini olumsuz yönde etkileyeceğini söyler. Ay
rıca tekelci güçleriyle DYS'lerin varlığı, etki ve etkinliğinin gelişmemiş ülkelerin 
yabancı sermayeyi benimseyip içselleştirmeleri önünde güçlü engel oluşturduğu 
vurgulanır.

Bu son görüşlerin aktarıldığı yazı (Branstetter, Saggi, 2011: 1161, 1188) ters 
yönde bir görüşü öneriyor ve bu görüşü destekleyen bulgulara ulaşıyor. Buna 
göre, DYS'nin (İngilizce başlıklarla FDI'nın) bir ülkedeki artışının iki gönenç artı
şı sağlama gizilgücü (potansiyeli) vardır. DYS, (i) üretimi düşük masraflı yerlere 
kaydırarak fiyatları düşürebilir, (ii) yeni teknoloji sağlayarak, gelişmemiş ülkele
rin sanayileşmesine ivme kazandırır.

Yazının bulguları ise şunlardır: DYS, (i) öykünme etkinliklerini güçsüzleş- 
tirirken yenilikleri destekler, (ii) gelişmemiş ülkelerin üretim temelini genişle
tir, (iii) gelişmemiş güney ülkelerinin ücretlerini kuzey ülkelerindekilere kıyasla 
yükseltir, güney ülkeleri tüketicilerinin satın alma güçlerini artırır. Kuzey ülke
lerinde ise yalnızca göreli ücretler değil, kuzey ülke işçilerinin gerçek gelirleri de 
azalır.

Benzer bulgulara ulaşan diğer iki yazıdan da alıntılar yaparak devam edi
yorum. Bunlardan ilki olan (Gorodnichenko, et al: 2010) özellikle eski komünist 
ülkelerin yer aldığı 27 gelişmekte olan ülke verilerini kullanarak aşağıdaki bul
gulara varıyor: Bu ülkelerde, (i) yenilikleri benimseyen ülkeler şirketleri reka
betçi oluyor ve rekabetçi kalıyorlar, (ii) dış rekabet gelişmemiş ülkelerde yeniliği 
teşvik ediyor, (iii) uluslararası firmalara sunum sağlamak, dışsatım ve dışalım 
(dikine uzmanlaşma) yeniliğe neden oluyor, (iv) yenilik ve rekabet arasında ter
sine dönük bir 'U ' ilişkisi bulunduğuna dair bir kanıt bulunmuyor (s. 218).

Küreselleşmenin yenilik üzerindeki etkisi kısmî değil, her tür şirketi kapsar 
nitelikte bulunuyor. Küreselleşme ve yenilik arasındaki ilişki imalat ve hizmetler 
kesimlerinde farklı değil, aynı ilişki, teknoloji sınırıyla olan mesafenin uzaklığına 
göre de değişmiyor (s. 218).

İkinci yazıya (Sutton, 2007: F. 469, F. 492) göre, başlangıçta bölünmüş (ama 
diktatörlük içinde olmayan) bir dünyada ticaretin serbestleşmesi ile birlikte ya
şanan küreselleşmenin başlangıç aşaması, (Doğu Avrupa ve Çin gibi) orta dü
zeyde yeteneklere sahip ülkelerde gönenci azaltabilir, ama aynı ülkeler sonraki 
aşamalarda yetenekler transfer edildikçe (küreselleşmeden) en önemli kazanç 
sağlayan ülkeler olabilir. Yazı, küreselleşmenin yalnızca ticaretle olan ilişkileriy
le değerlendirilemeyeceğini, doğrudan yabancı sermaye serbestliğinin, yetenek 
transferinin, dikine uzmanlaşmanın (outsourcing), çoklu ulusalcı etkinliklerin de 
göz önüne alınması gerektiğini söylüyor.
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İlk yazıda (Gorodnichenko, et al. 2010: 218, 220) doğrudan yabancı sermaye 
üzerindeki diğer bazı çalışmaların küreselleşmenin yurtiçi şirketlerin etkinlikle
rini düşürdüğü bulgularına ulaştıkları da belirtiliyor. Yazı, kendi bulgularıyla bu 
son bulgular arasmdaki farklılığın, kendi verilerinin firma düzeyinde, bu çalış
malar verilerinin ise genel düzeyde olmasından ileri gelebileceğini söylüyor.

Ben bu konularda kesin bir tutum almayı doğru bulmuyorum. Bu alanda en 
önemli olgunun ülkeye gelen DYS'nin niteliği ve bu yatırımlarla ülke içi, özellik
le imalat sanayii kesiminde üretim güçlenmesi ilişkisidir. Günümüzde olduğu 
gibi tüketim ve bankacılık, finans alanına gelen, yeni iş olanakları yaratacak yer
de hazıra konan DYS'yi pek yararlı bulmadığımı çeşitli yazılarımda açıkladım. 
Türkiye'nin sanayi, üretim, etkinlik, yenilik gücünü artıracak DYS'lere ise karşı 
değilim.

Sırası gelmişken, (The Economist, January 7,h, 2012: 18)'de işaret edilen 
Wimbledon etkisine dikkat çekmek istiyorum. Bilindiği Wimbledon'da tenis 
kortunu İngiltere sağlamakta, güçlü oyuncular ise daha çok başka ülkelerden 
gelmektedir. Böyle bir etki son zamanlarda Türkiye'de borsada, bankalarda, alış
veriş merkezlerinde yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Ben bu uygulamaları da 
sağlıklı bulmuyorum.

Bence kalkınma konularının en önemli sorunlarından biri gelişmemiş ülke
lerin gelişmesinin önündeki sınırlardır. Bu sınırlar her ülke ve her zaman için 
farklı olabilir. Yukarıdan beri söylediğim gibi Türkiye'nin gelişmesinin önünde
ki iiç temel sınır etkinliğin, verimliliğin yetersizliği, yüksek katma değerli üreti
me geçememe, yenilik yaratamamadır. Bunların sonucu üretimde yeterli getiri 
sağlayamamaktır. Daha derin temelde yatan neden de sanayinin güçlü olma
ması, daha da kötüsü son zamanlarda sanayinin gelişmesinin yavaşlamasıdır. 
Sanayinin yeterli hızla gelişememesinin altında ise şu temel nedenler yer alır: 
Küreselleşme eğilimlerine koşut olarak, (i) dikine uzmanlaşmanın öne çıkması, 
dışalımın dışsatım içine girmesi, ara mallar dışalımının yoğunluk kazanması, (ii) 
yabancıların egemenliği altına giren borsanın, büyük önem ve ağırlıklara ulaş
masının sonucu olarak finansal etkinliklerin öne çıkması.

Türkiye'de geçmişte yaşanan bunalımlarda genellikle temel etken dış kay
nakların kısılması ya da yok oluşudur. Bunlara bakarak, özellikle dışsal finansal 
akım güçlüklerinin Türkiye'nin gelişmesinin önündeki esas engel olduğu söyle
nebilir. Ama bu görüşün 2002 yılı sonrası için geçerliliği yoktur. Çünkü bu dö
nemde, bilindiği gibi, korkunç cari açıklar pahasına sağlanan dış finansman (sı
cak para) sağlıklı, sürdürülebilir bir kalkınma yolunda kullanılmamış, tüketimin, 
iç ve dış büyük finansal getirilerin şişirilmesiyle heba edilmiştir.

Bence, önceki yazılarımda da açıkladığım gibi, toplumun, ekonominin bu
günkü durumunu, mevcut eşitlikten çok uzak servet ve gelir dağılımını, devletin
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statükoyu korumayı esas alma eğilimini veri aldığımızda, günümüzde Türkiye 
ekonomisinin temel sorunları yukarıda belirttiğim verimliliğin yetersizliği, yük
sek katma değerli üretime ulaşılamamasıdır. Bunların altmda da iç tasarruf ve 
yatırım açık ve yetersizlikleri, insan kaynaklarının iyi kullanılmaması yatar. Bü
yük nüfus, görece hızlı nüfus artışı, kırsal yörelerde büyük nüfusun varlığı da 
bir temel nedendir. Geniş ölçüde devletin statükoyu koruma eğiliminin sonucu 
olarak ortaya çıkan devlet ve piyasa tökezlemeleri, rant peşinde koşma, yolsuz
luklar da önemli engellerdir.

Bu konuları eski çalışmalarımda ele aldım, sonraki çalışmalarımda da ele 
alacağım. Şimdi, Türkiye'nin kalkınması önünde önemli bir engel olarak gör
düğüm insan kaynağının etkin biçimde kullanılamıyor olması konusunda bazı 
noktalara ve diğer bazı aksaklıklara dikkat çekecek, sonra bilgi ve yenilik konu
larına geçeceğim.

E- İNSAN KAYNAKLARI YARATMA ZORLUKLARI VE 
DİĞER ENGELLER

Bence insan kaynağının etkinliğini belirleyen iki değişken grubu vardır. 
Bunlardan ilki toplumun gelir ve gelişme düzeyi ve toplumsal yapısıdır. Top
lumsal yapı toplumun, gelişme çabalarına, etkinliği sağlayan temel değişkenlere 
nasıl baktığını; nasıl bir iktisadi, maliye ve vergi politikası izlediğini; genel olarak 
toplumun farklılıklar, değişmeler, yenilikler karşısında nasıl bir tutum aldığım 
belirler.

İkinci değişken grubunun temel öğeleri ise göç, eğitim, meslek içi gelişme 
gibi etkenlerdir. Ülkelerin insan kaynaklarının gelişmesi geniş ölçüde bu değiş
kenlere bağlıdır. Ben bu konuları eski yazılarımda inceledim. Yukarıda da söyle
diğim gibi, burada yalnızca bazı noktalara değinmekle yetineceğim.

Meslek içi gelişme ile başlayarak, Batı ülkelerinin deneyiminde önemli rol 
oynayan şirketlerdeki iç işgücü piyasasına değineceğim. Bu piyasalar hem iş
çilerin sürekli biçimde daha çok kazanmalarının hem de ülkenin gelişmesinin 
yollarını açmıştır. Bu piyasanın temel niteliklerinden biri işçilerin şirket içinde 
çalışarak öğrenip, bazen de yenilik yaparak gelişmeleridir(17).

Türkiye'de iş adamlarının bu yola pek rağbet etmedikleri anlaşılmaktadır. 
Bu iş adamları sürekli olarak istedikleri özellikte işçi bulamadıklarından şika
yet etmektedir. Burada şöyle bir anlayışın var olduğu görünmektedir: Toplum, 
toplumun eğitim kurumlan işverenlere bedava, istedikleri nitelikte işçi sağlama
lıdır. Oysa kendisine uygun işçi yetiştirmek, onu geliştirmek geniş ölçüde ancak 
şirketin kendi yapabileceği bir iştir. Diğer bir deyişle işçi, işçinin uzmanlığı, et
kinliği, yenilik yaratma gücü geniş ölçüde şirket içinde gelişecek ve şirkete özgü
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dokunulamaz (intangible) sermayeyi, marka değerini oluşturacaktır. Bence bu 
konulardaki yetersizlikler Türk ekonomisinin, özellikle Türk sanayiinin en temel 
yetersizliğidir. Ne yazık ki Türkiye'nin bilim dünyasında, iktisatçılarda da böyle 
bir eğilim vardır.

Bu görüşümü destekleyen bir açıklama (Todaro, Smith, 2011: 157)'de yer 
almaktadır. Bir firma uzmanlaşmış işçi kullanmak ister, bunun için bu niteliği 
edinmiş işçilerin varlığı gerekir. Şirketler ihtiyaç duydukları becerilere sahip işçi 
bulamadığında piyasaya girmeyecek ya da bu becerinin kıt olduğu bölgeye yer- 
leşmeyecektir. Öte yandan, işçiler, kendilerine iş sağlayacak şirketler bulunma
dığında o becerileri edinemeyecektir. Bu eşgüdüm sorunu ekonominin kötü bir 
dengede takılıp kalması sonucunu yaratabilecektir.

Eşgüdüm gereksinimi yalnızca şirketle, işçisi arasında değil, firmalar arasında 
da vardır. Şirketlerin üretim kararları karşılıklı olarak birbirlerini etkiler, bir firma
nın işçilerinin beceri düzeyini, kalitesini yükseltme girişimi, aynı alanlardaki diğer 
firmaların aynı tür davranışları benimsemesine bağlıdır. Benim değerli bulduğum, 
eskiden çok tartışılan, günümüzde unutulmuş görünen P. Rosenstein -  Rodan'ın 
(big push) kuramının, M. Kremer'in daha yeni O -  Ring modelinin özünde söyle
dikleri bu eşgüdüm, geri-beslenme gereğidir (aynı kitap, s .157 ,164,176).

Bu nitelikteki eşgüdüm gereği, teknoloji sınırındaki firmalarda, özellikle de 
enformasyon teknolojisi alanındaki şirketlerde yaygındır. Bu durumlarda olum
lu geri beslenmede dairesel nedensellik ön plandadır. Bu çerçeve "orta-gelir çık
mazı" olgusunun çözümlemesinde kullanılabilir. Bu tuzakta, ülkeler bir ölçüde 
büyürler ama yenilik yaratabilme gücünün eksikliği nedeniyle yüksek gelir du
rumuna ulaşmayı başaramazlar (Aynı kitap, s. 157).

Diğer önemli bir engel ya da hastalık, kişi ya da grupların, öz çıkarlarına hiz
met eden bazı tür etkinsizlik ve aksaklıkları, birbirlerini destekleyerek yaratma
larıdır. Rant peşinde koşmanın, yolsuzlukların, eskiden beri var olan tekelleri ko
ruma istencesinin sonucu olan bu açık, gizli ortaklıklar, ağ öngörüleri (Networks) 
bu etkinsizliklerin ortak varlığına bir rasyonel ortam niteliği kazandırabilmekte, 
ekonomi bir sağlıklı gelişememe kısır döngü dengesine sürüklenebilmektedir.

Üstün etkinliklere, yeniliklere direnenler, etkinsizlik yaratanlar eski verimli 
işletme ve şirketler de olabilir. Bu yerleşik şirketler piyasalara uzun süre egemen 
olmalarının yarattığı artan getirilerle, rantlarla sağladıkları yüksek verimlilik 
olanaklarından yararlanarak, başlangıç dönemlerinin büyük masrafları ve olası 
verimlilik düşüklükleriyle boğuşan, ama uzun vadede büyük olanak ve katkı 
sağlayabilecek olan girişimleri yok edebilirler. Bu da düşük verimli dengenin 
sürmesi anlamına gelir.
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F- KALKINMA, GELİŞME ETKENLERİ OLARAK BİLGİ VE 
ENFORMASYON

Bilindiği gibi Sanayi Devrimi sonrasında yaşamın her alanında değişme hızı 
artmıştır. Bugün de iletişim, erişim, bilişim alanında hızlı gelişmeler yaşanmış ve 
yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin bir parçası da ekonomide bilginin girdi olarak 
büyük önem kazanmasıdır. G. Mulgan'a (2000: 137) göre, girdi olarak bilginin 
ekonomiye katkısı 20. yüzyılda her yıl kabaca yüzde bir artmıştır. Buna koşut 
olarak bilimsel etkinlikler de hızla artmış, her yıl, 1900 yılı öncesi tüm insanlık 
tarihinde yapılmış bilimsel çalışmaların toplamından daha fazlası yapılmıştır.

Aynı kitabın diğer bir yazısında (Stevens, Miller, Michalski, 2000: 7) 21. yüz
yılın ilk on yıllarında, çeşitliliği, karşılıklı ilişkileri artıran dört eşanlı ve güçlü 
toplumsal dönüşümün yaşanması olasılığı vardır. Bunlardan ilki, kütle (mass) 
çağının tekdüzeliği ve itaatinden bilgi ekonomisinin ve toplumunun tekliği ve 
yaratıcılığına geçiş olacaktır.

Bilgi ve ilgili kavramlar konusuna, bunlar arasındaki farklılıkları belirterek 
başlamakta yarar vardır. Bilgi, duyu verilerinden, enformasyondan farklıdır. 
Duyu verileri ham niteliktedir, enformasyona bu verilerin yorumuyla ulaşı
lır (Hodgson, 2000: 92). K.J. Arrow'un 1962'de dediği gibi, enformasyon içinde 
bir paradoks barındırır. Çünkü satın alıcısı enformasyonun değerini ona sahip 
olmadan bilemez. Ne satın alacağımızı bilmiş olsaydık onu satın alma gereği
ni duymazdık (Hodgson, 2000: 98). Oysa günlük normal bir mal ve hizmetlerin 
değerini önceden biliriz.

Ayrıca, enformasyon niteliği gereği çok türel bir maldır. Yani her yeni enfor
masyonun, yararlı olabilmesi için, eski enformasyonlardan farklı olması gerekir. 
Dolayısıyla, enformasyon, mal ve hizmetlerin tektürel olduğu varsayımının ya
pıldığı rekabetçi piyasalar için uygun değildir (Hodgson, 2000: 97).

Genelde mal ve hizmetler insanların bir gereksinimini kullanıp tüketir. En
formasyon neyi tüketir? "H. Simon'un bu soruya yanıtı enformasyonun insan
ların (alıcılarının) dikkatini tükettiği şeklindedir. Dolayısıyla, edinilecek enfor
masyon serveti dikkat yoksulluğuna yol açar" (Bloom, et al., 2000: 69). Bu olgu, 
günümüzün enformasyon ve bilgi bombardımanı ortammda, bilme peşinde ko
şunların nasıl büyük bir çıkmazın içinde bulunduklarının açık göstergesidir.

Bilgi de geniş ölçüde aynı tür niteliklere sahiptir. Bilgi diğer bir çok fizik 
ürünlerden, kaynaklardan farklıdır. Çünkü, bilgi adeta masrafsız biçimde yeni
den üretilir, çalınması, başkaları tarafından kullanılması kolaydır, kullanılıp tü
ketilmeden önce açıklanması da zordur (Stevens, et al., 2000:13).
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Daha önemli olarak, günümüz dünyasında rekabet üstünlüğü sağlaması 
şüpheli hale gelen doğal kaynakların tersine, zaman geçtikçe bilginin değeri sü
rekli artmaktadır. Bilgi diğer sermayelerden farklıdır, bollaştıkça, daha kolay ve 
ucuz şekilde genişletilebilir, bu gelişmeler büyük getiriler yaratabilir (Bloom, et 
al., 2000: 29,30).

Bilgi girdisinin çok önemli iki temel niteliği üzerinde eskiden beri durulur. 
Bunlar bilgininin rakip mal olmaması, birinin bu bilgiyi kullanmasının başkaları
na kullanmasını engellemediği olgularıdır. Bunlar, geleneksel iktisat kuramının 
temel ilkelerinden biri olan rekabet kavramının gücünü azaltır, işbirliğinin öne
mini artırır. (Bu konuları eski yazılarımda ele aldım.)

Bilginin büyük önem kazanması sonucunda günümüzün gelişmiş ekono
mileri bir bakıma bilgi ekonomisi niteliği kazanmıştır. Bilgi ekonomisinde üreti
ciler, tüketiciler, mal ve hizmetler çok artmıştır. Yukarıda söylediğim gibi işçiler 
çok boyutlu olma yolundadır, tüketiciler üretime katkı getirir, yol gösteren hale 
gelmişlerdir. P.F. Drucker'in söylediği gibi, örgütler, kendi konulan, çalışma 
alanları hakkında, örgüt içindekilerinden çok fazla bilgi sahibi olan uzmanlardan 
oluşur hale gelmiştir. Bu bilgi işçisi uzmanları etkinliklerini yukarıdan kontrol 
edebilmek güçtür (Stevens, et al. 2000:13; Hodgson, 2000: 99,100).

İktisat biliminde fizik araçlara, makinelere ağırlık tanımak, bilgi ve dokunu
lamaz (intangibles) etken ve sermayeyi ikinci planlara itmek şeklinde geleneksel 
güçlü bir eğilim vardır. Yeni bilgi ekonomisi bu dengeyi tersine çevirmiş, eko
nomi bilgiye, beceriye, dokunulamaz ve görülmezlere güçlü roller verir bir yola 
girmiştir. Bu değişimin bazı önemli sonuçlarını yukanda açıkladım. İşlendirme 
alanında ise şu önemli gelişmeler yaşanır hale gelmiştir. Becerili işçilerin ücretle
ri ile becerisiz işçi ücretleri arasındaki fark çok artmıştır. Becerisiz işçilerde işsiz
lik artarken, becerili işçi kıtlığı ortaya çıkmıştır. Yukanda yazdığım gibi, bu son 
kıtlıktan Türk işverenleri de çok şikayet etmektedir.

Yine G. Mülgan (2000:144) yeni bir kapitalizme geçildiğini söylüyor. Bu yeni 
sistemde iki tür kesim vardır: (i) İletişim teknolojisi, genetik ve biyoteknoloji gibi 
yeni kesimlerde, cips, bilgisayar yazılımı gibi dokunulmazlar üreten şirketlerin 
egemen olduğu kesim, (ii) önder kesimlerde daha çok tekelci firmalarla, yeni 
hizmet kesimlerinde etkin olan devingen küçük-şirketlerin bileşimi olan kesim. 
Böylece, 20. yüzyılın büyük kısmında Batı ekonomilerine egemen olmuş Ford'cu 
sanayi yapılarının yerine yeni iş, örgüt modelleri geçmiştir.

Yukanda da yararlandığım yazıda (Hodgson, 2000: 101) yazar, geleneksel 
iktisadın esas rolleri dokunulabilir, ölçülebilir fizik üretim etkenleri, teknoloji 
gibi faktörlere tanımasının sakıncalarını belirtmektedir. Dokunulabilir girdiler 
üzerinde bu ısrar öğrenmenin ve toplumsal bilgi birikimin önemini gizlemiştir.
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Daha önemli bir sakınca ise bilgiyi, beceriyi, beşeri sermayeyi ölçülebilir ve piya
sada alınıp satılabilir saymak olmuştur.

Ben de bu dokunulamaz mal ve sermayelere çok önem veriyorum. Bun
ları göz önüne almayan, yalnızca geleneksel değişkenlerle yetinen yaklaşımla
rın iktisadi sonuçları açıklamada yetersiz kaldıklarını düşünüyorum. Örneğin 
İstanbul'un itibarlı bir bölgesinde oluşan katma değerlerin gerçek boyutlarıyla 
hesaba katılmadığı görüşündeyim. Bireysel getirilerin dışında toplumsal getiri
leri, yaratılan dışsallıkları, geleceğe yüklenen masraf ve külfetleri de göz önüne 
alan ulusal gelir hesaplamalarma başvurma zorunluluğu olduğu kanısındayım.

Bilginin Niteliği, Zekanın, Beynin Gelişmesi, Öğrenme, Bilgiye 
Yatırım

Yukarıda anlattığım gibi dünya uygarlığının sağladığı en önemli gelişmele
rin başında insanlığın bilgi düzeyinin artması gelmektedir. Bilgi artışının teme
linde de insanın beyninin büyümesi bulunmaktadır. Bu gelişme insanlığın avcı- 
toplayıcı evresinden beri sürmektedir.

A.J. Robson'a (2000: 102-104) göre insan zekasının evrimi konusunda biyo
loji ve psikoloji yazımında iki temel hipotez vardır: Bunlardan ilki çevre bilim
ci (ekolojik) hipotez diye anılır. Buna göre insan zekasını geliştiren uyarıcıların 
kaynağı insan değil çevredir; insan zekası gıda edinmek, yırtıcı hayvanlardan 
kaçınabilmek için gelişmiştir (s. 102).

Aynı hipotez çerçevesinde diğer bir görüş insan türünün iki milyon yıllık 
gelişmesinde iki güçlü eşanlı gelişmenin yaşandığını söylemektedir: (i) İnsanın 
yaşam süresi uzamış, (ii) İnsan beyni büyümüştür. Avlayıcı-toplayıcı ilkel insan 
topluluklarında yaşam süresinin uzaması ile beynin gelişmesi birlikte oluşmuş
tur (Aynı yazı, s. 102).

Günümüzde varlıklarını sürdüren avcı-toplayıcı toplumlar üzerinde yapılan 
gözlemler insan türünü diğer türlerden ayıran bir özelliğin insan türünün, yaşam 
süreci içinde büyük bir dcğiş-tokuşun bulunuyor olmasıdır. Değiş-tokuş şudur: 
İnsanlar uzun bir çocukluk döneminde ürettiklerinden çoğunu yemekte, sonraki 
olgunluk çağmda ise ürettiğinden azını tüketmektedir (Aynı yazı, s. 102).

Böylece çocuklar uzun bir öğrenme, beyni geliştirme dönemi yaşar, bu beda
va yaşama yıllarının masrafını çalışma çağındaki üretimleriyle faiziyle öderler. 
Çocukluk döneminin de, çalışma döneminin de uzaması, insan yaşamının uza
masının sonucudur. Bu üretim artışını sağlayan da beyinlerinin çocukluktaki bü
yümesidir. Arkeolojik kanıtlar insan evriminin iki milyon yılında insan beyninin 
önemli ölçülerde büyüdüğünü göstermektedir. Bazı dolaylı gözlemler de insan
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beyninin bu büyümesinin, yaşam süresinin önemli artışı ile birlikte oluştuğunu 
düşündürmektedir (Aynı yazı, s. 103).

Beynin büyümesi bugün de sürmektedir. Her an, kaybolan beyin içi ilişkiler 
ağından daha fazlası yaratılmaktadır. Ayrıca (Gelb, 2009: 5, 6)'da P. Anokhin'in 
görüşü olarak aktarıldığı gibi, beynin büyük gizilgücü bugüne dek hiçbir insan 
tarafından tam olarak kullanılamamıştır. Öte yandan, bir ünlü beyin araştırmacı
sının (Dr. Candace Pert) görüşüne göre, zeka yalnızca insan beyninde yer almaz, 
bütün vücuda yayılan hücrelerde de bulunur.

A. J. Robson'un sözünü ettiği ikinci hipoteze göre, insan zekasının gelişmesi
nin temel kaynağı insanın toplumsal yaşamıdır: İnsan zekası, toplum yaşamının 
karmaşık ortamında yaşamını sürdürebilmesi için gelişmiştir. Toplum yaşamı 
başkalarının seçim, tercih ve beklentilerini bilmeyi yararlı kılar. Beyni, içinde 
başkalarmın bu seçim, tercih ve beklentilerini canlandırabilecek bir güce erişti
ğinde kişinin yaşamı çok kolaylaşır (Aynı yazı, s. 104).

Bilindiği gibi zekanın ve olduğu konusu çok tartışmalıdır. Ben bu konuyu çe
şitli yazılarımda incelendim. Burada (Gelb'e, 2009:3) dayanarak zeka konusunda 
kısa açıklamalar vereceğim. "Nature dergisinde IQ konusunda yayınlanmış bir 
istatistik değerlendirme yazısında Bernard Devlin şu sonuçlara varıyor: Gen'ler 
IQ'nun yüzde 48'inden fazlasını açıklamamaktadır (Geri Kalan) yüzde 52, ebe
veynin titiz ilgisinin (ihtimamının (care)), ortamm ve eğitimin işlevidir (18).

Genel kabul gören zeka kavramında var olan önemli bir eksiklik, IQ test
leriyle yalnızca sözel ve matematik düşünme gücünün ölçüldüğü anlayışıdır. 
Oysa, Hovard Gardner tarafından ileri sürülen yedi zeka çeşidi vardır ve bunla
rın sayısı daha sonra 24'e kadar çoğaltılmıştır (Gelb, 2009: 4).

Yararlandığım bu kitap (Gelb, 2009) Leonardo Da Vinci'nin üstün yetenek
lerini, yaratıcılığını anlatmaktadır. Kitapta anlatılan, bu büyük insanın yedi ye
teneği arasında yer alan (dördüncü) bir niteliği (Sfumato) vurgulamak istiyorum 
(19). Bu nitelik, kesin olmayış durumunu (ambiguity), paradoksu, belirsizliği ku- 
caklayabilmeyi ifade eder (s. 9).

Aynı kitapta (s. 143) şüphe, belirsizlik konularında şunlar yazılıyor: Orta
çağ insanının beyninde, şüphe olasılığına, olanağına yer yoktur (W. Manchester). 
Buna karşın Leanordo'ya göre, hiçbir şüphesi bulunmayan bir ressam çok az şey 
başarabilir. Kitaba göre, belirsizlik karşısmda beynini açık tutması bireyin, insan 
için yaratıcılık gizilgücünü (potansiyel) harekete geçirmesinin en güçlü sırrıdır.

Belirsizlik konusunda benzer bir görüş F. Knight (1885-1972) tarafından aşa
ğıdaki sözcüklerle ifade edilmiştir: Yetkin rekabet durumunda bile, girişimcile
rin ve firmaların kâr etmelerini sağlayan hareket tam da belirsizlik ortamında 
risk üstlenme arzusudur (Kleindorfer, 2010:164,165).
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İnsan bilgisi ve düşüncesi konusunda aşağıdaki olguları belirterek devam 
etmek istiyorum: P. Senge'ye göre karmaşık ve hızla değişen sistemler görüş ve 
bakışımızda şöyle bir yol izlememizi gerektirir: (i) Bütünleri görme disiplini edin
meliyiz. (ii) Şeylerden ziyade bunların arasındaki ilişkileri, (iii) anlık görüşlerden 
(snop shots) ziyade değişme örüntiilerini görme çerçeveleri oluşturmalıyız. Yine 
P. Senge'ye göre, gerçek dünyanın öğeleri dairesellerdir, ama biz doğru çizgiler 
görürüz (Gelb, 2009:232). Bunların ikinci ve üçüncüsü, yani örüntülere, ilişkilere, 
bağlılıklara önem verme yukarıda (not 19) belirtilen yedinci ilkeyi, sistem düşün
mesini uygulamak anlamına gelir (Gelb, 2009:11).

M. Michalko'ya (2001: 2, 4) göre, normal kişiler olarak bizler tipik bir dav
ranış biçimiyle yeniden verimli (reproductive) tarzda, geçmişte karşılaştığımız 
benzer sorunlar temelinde düşünürüz. Geçmişte yaşadığımız deneylerin yolun
dan yürüyerek sorunlarımızı çözmeye çalışırız. Karşılaştığımız sorunu çözecek 
geçmiş yaşamımızda, eğitimimizde, işimizde bize öğretilenlere dayanırız. Bu 
yol, düşünmeyi katı kalıplara sokar.

Buna karşın aynı sayfada (s. 2), dahilerin, bu yeniden verimli yolla değil, 
verimli (productive) şekilde düşündükleri söyleniyor. Bunlar bir sorunla karşı
laştıklarında kendilerine aşağıdaki türde sorular sorarlar. Bu soruna kaç farklı 
şekilde bakabilirim? Bu soruyu nasıl yeniden düşünebilir ve ne kadar farklı şekil
de sorunu çözebilirim? Kendilerine öğretilen bu tür sorunların çözüm yollarmı 
gösteren öğretilere bakmazlar. Sonuçta, bazısı alışılmışların dışında, bazıları tek 
(unique) birçok farklı yanıta ulaşırlar. Bu yolun esnek olduğu açıktır.

Bütün bu alıntılardan sonra, bence bir bilimsel ürün, teorem, bulgu, sonuç 
bilim ve araştırma sürecinde ancak bir aşamadır ve hiçbir zaman tam değildir, 
çeşitli yönlerden eksik ve yetersizdir. Dolayısıyla bu sonuçların yeni araştırma
larla sınanıp geliştirilmesi gerekir.

Bu görüşümü destekleyen bir açıklama, kendisine, normal insanlarla ken
disi arasında temel fark nedir diye bir soru yönetildiğinde, Einstein'in verdiği 
şu yanıttır: “Bir saman yığınında bir iğnenin araştırılması normal bir insandan 
istendiğinde kişi bir iğneyi bulduğunda araştırmasmı sonlandırır, ben ise, bir 
iğne bulmakla yetinmez, olanaklı bütün iğneleri bulmak için tüm saman yığınını 
altüst ederim." (Michalko, 2001: 3)

Burada bilgi ile ilgili kavramlar arasındaki ilişkileri özetleyen, T.S. Elliot'a ait 
bir görüşe de tekrardan dikkat çekmek isterim. Enformasyonu verilerde, bilgiyi 
enformasyonda, aklı bilgide yitirdik. Galiba bütün bu yitirdiklerimizde esasında 
"gerçeği" yitirdik. Günümüzün enformasyon bombardımanında gerçek yanında 
birçok şeyi de yitiriyoruz. Ama bunun bir yararı da var, her zaman önemli olmuş 
"sezgi" gücünün önemini artırıyor.
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(i) Bilgi zaman içinde gelişiyor, artıyorsa, bazı bilgiler bugün yok demektir. K. 
Popper'in dediği gibi gelecek sabitlenmiş değildir, açıktır. (Frydman, Gold
berg, 2011:1 ,254).

(ii) Bilgimiz yetersizlikler, aksaklıklar içindedir. Bu konuda F.A. Hayek'in şu 
görüşü ilginçtir. "Ben doğru ama yetkin (perfect) olmayan bilgiyi, yanlış 
olması olasılığı yüksek olan kesin bilgi aldatmacasına tercih ettiğimi itiraf 
ederim (Aynı kitap, s. 1).

(iii) Yukarıda belirttiğim gibi, alışılmamış değişiklikleri içeren yenilikler yaşa
mın gerçeğidir. Ama Batı dünyasının akılcı beklentiler gibi bazı kuramları 
bunu, belirsizlikleri göz önüne almaz.

Bilginin niteliğini kısaca ele aldığım bu açıklamaları, yeni kuram ve görüş
lerin bazı özelliklerine dikkat çekerek tamamlamak istiyorum. Bilimde, yaşamda 
olduğu gibi, olanak ölçüsünde kesin yargılardan kaçınmakta yarar vardır. İlk ba
kışta acayip görünse de farklı kuramları hemen göz ardı etmek çok zararlı olabi
lir. Burada bu konularda Leonardo, Enstein, Darvvin'den ve Quautum fiziğinden 
örnekler vererek devam ediyorum.

İnsan, birbiriyle ilgisiz iki şey arasmda bağ-ilişki kurduğunda, bu ilişkiyi an
lamlı kılabilmek, bağda var olan açıklıkları, bağsızlıkları doldurabilmek için düş 
gücüne başvurur. Leonardo'nun keşfettiği gibi, insan beyni, birbirleriyle ne ka
dar farklı olursa olsunlar, iki ayrı şey ve fikir üzerinde, bu ikisi arasında bir bağ 
kurmadan bilinçli biçimde yoğunlaşamaz. Bu şekilde, boşlukları düş gücü kulla
narak doldurma isteği öngörülemez fikirler üretir. Bu nedenledir ki Einstein düş 
gücünün bilgiden önemli olduğunu iddia etmiştir (Michalko, 2001:140,159).

Aynı şekilde Darwin'in düş gücü çok zengindi. Onun bu niteliği yanında, 
diğer bir özelliği başkalarının göz önüne almaya layık görmedikleri düşünce ve 
kuramları değerlendirme isteğiydi. Diğer bilim adamları kendi deneyim ve ku
ramlarına uymayan görüşleri kolayca yadsırlardı. Oysa Darwin, nerelere yönel
teceğini görebilmek için her tür fikir ve kuramları incelerdi. Söz konusu başka 
bilim adamlarının düşüncesi durağandı. Darwin'in ki ise devingen ve akıcıydı. 
Böylece, başkalarının "aptal'ın deneyleri" dediklerini araştırma isteği Darwin'in 
evrim kuramını ortaya çıkardı (Michalko, 2001: 88).

Bence her bilgi, her kuram bir ölçüde eksik, hatalı ve yanlıştır. Dolayısıyla 
her bilgi azdır ya da zaman içinde, dünya geliştikçe az, yetersiz kalacaktır. Bu 
bakımdan T. H. Huxley'in şu görüşü çok anlamlıdır:" Bilginin azı tehlikeli ise, 
tehlikeden uzak kalacak kadar çok bilen kişi nerede?" Bu sözlerin gerçekliği gü
nümüzün bilgi bombardımanı altında yaşayan bizler için daha açıktır.

Bu gerçekler karşısında, eskiyi değiştiren her kuramın (Newton kuramı gibi) 
bir süre sonra yetersiz kalması, yanlışlar içermesi doğaldır. Dolayısıyla, eski ku
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ramların otoritesi altında yenilikleri yadsımak çok zararlıdır. Böyle yadsımaların 
büyük sakıncalarını göstermek amacıyla fizik alanından bazı örnekler vererek 
devam etmek istiyorum.

M. Guillen (1999: 246-248) şu görüşlere ve olaylara dikkat çekiyor: Işık es
kiden beri parçacık olarak görülüyordu, Newton bu görüşü destekliyordu. 1773 
yılında Londra'da Thomas Young doğdu, yirmi altı yaşında iken "ışığın parça
cıklardan değil, dalgalardan oluştuğu" görüşünü ileri sürdü. Görüşlerini Young 
1799'da Londra Kraliyet Derneğine taşıdı.

Bu yeni görüş, Newton'un otoritesi altında bulunan dernek üyelerini ürküt
tü. Bunlardan birisi olan otoriter karaktere sahip Henry Brougham görüş hakkın
da şöyle bir değerlendirme yaptı: Bu dalga kuramının en ufak bir değeri yoktur. 
"Bu nedenle, içinde en ufak bir bilgi, zeka ve yaratıcılık kırıntısına rastlayama- 
dığımız bu teoriyi dikkate almıyoruz." (s. 248) Oysa, bilindiği gibi dalga görüşü 
fizik biliminde sonraları çok itibarlı bir yer işgal etmiştir (bkz., Örneğin, (Bulutay, 
1986:128,139)).

Quantum kuramı alanındaki açıklamalarından yararlandığım kitapta (Zo- 
har, Marshall, 1993: 31, 87, 285, 289) bu konularda şu görüşleri ileri sürülüyor. 
İki Quantum sistemi karşılaştığında, bunların parçacık özellikleri bir ölçüde ayrı 
kalmakta, ve özgün niteliklerinin gölgelerini korumaktadırlar. Sistemlerin dalga 
özellikleri ise birleşmekte, orijinallerini de içerecek şekilde tümüyle yeni bir sis
teme yol açmaktadır. İki sistem aralarında içsel biçimde ilişki oluşturmakta, her 
biri diğerinin içine girmekte ve birlikte gelişmektedir. Kendine özgü parçacık ve 
dalga özelliklerine sahip yeni bir birleşik kimlik ortaya çıkmaktadır. Bu yeni sis
tem parçalarının toplamına indirgenememektedir. Artık o yeni bir şey, "ortaya 
çıkan bir gerçektir" (s. 31).

Quantum kuramının belirsizlik ilkesinin ilk Heisenberg formülasyonunda 
bir Quantum biriminin durumunu (onun parçacık özelliğini) ölçme ile hareketini 
(momentum) (onun dalga özelliğini) ölçme arasında bir seçim yapmak zorun
daydık (s. 87). Quantum "şeyleri" aynı zamanda hem parçacığa benzer hem de 
dalgaya benzerler. Parçacığa -benzer özellikleriyle ayrı olarak kalır ve özgün, 
bireysel niteliklerini sürdürürler, fakat dalgaya- benzer özellikleriyle Quantum 
dünyası şeylerin birbirine dolaştığı, karmakarışık (entagled) bir dünyadır, her 
parça diğer her parçayla iç içe geçmiştir. Tecrit içinde olma ve ayrılmış durumda 
bulunma, en iyi olasılıkla yaklaşıklar ifade eder (s. 285).

Bilindiği gibi bilgi genç kuşaklara öğrenme ve öğretme yoluyla aktarılmak
tadır. Aktarımm iki temel yolu vardır: (i) Genel yaşam ortamında, büyükler ta
rafından, özellikle yakınlar ve anne, babalar yoluyla, (ii) dini kuruluşlar, okullar, 
öğretim kurumlan yoluyla öğretim. Şimdi, eğitim konularım başka yazılarımda
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(örneğin, Bulutay, 1996, 2012a) ele aldığım için bu konular hakkında kısa açıkla
malar yapmakla yetineceğim.

Şu konuları ele alacağım: (i) Zaman içinde, özellikle Sanayi Devrimiyle öğ
renmede bilimin büyük önem kazanması olayını belirteceğim, (ii) Öğrenimle 
artan getiri arasındaki ilişkiyi açıklayacağım. Bu ilişkide özellikle bir çıkmazın, 
tıkanmanın yaşanmasını vurgulayacağım, (iii) Benimsediğim temel öğrenim hak 
ve ilkelerini özetleyeceğim, (iv) Kız çocukların, düşük gelirli kesimlerin öğrenim 
olanaklarına erişim güçlüklerine dikkat çekeceğim.

Birçokları gibi ben de, yukarıda da açıkladığım gibi, Sanayi Devriminde 
İskoç aydınlatma hareketinin büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bilimin 
önemi Sanayi Devrimine, önemli ölçüde bu hareketle girmiştir. Dolayısıyla son 
paragraftaki ilk nokta, bu hareket yoluyla belirtilebilir.

J. Mokyr'e (2005: 322) göre, Batı Dünyası'nda 18. yüzyıldaki yukarıda ele 
aldığım İskoçya kökenli aydınlanma hareketinin iki temel niteliğinde boyutu 
vardı: (i) Öneri, girişim niteliğindeki (propositional) bilgi hacmini genişletip ya
rarlı alanlara yöneltmek. Bu amaçla yararlı uygulamalar yaratabilecek buluşlara 
da yol açabilecek araştırmaları artırmak, (ii) Mevcut bilgi kaynaklarına erişim 
masraflarını azaltmayı amaç edinmek. Bu iki boyut ya da amaç tabii birbirleriyle 
yakından ilişkilidir.

Ben burada özellikle son görüşün ikinci amacı üzerinde duracağım. Ama 
önce hemen yukarıda belirttiğim ikinci ve üçüncü konuları ele alacağım. Çeşitli 
alanlarda, iktisatta çok önemli olduğunu düşündüğüm artan getiri kavramının 
öğrenmede de önemli bir işlev gördüğü düşüncesiyle, bu iki yaşamsal olgu ara
sındaki ilişkiyi ele alarak devam edeceğim.

Genel açıklamalarla başlayarak, öğrenmenin, W. Brian Arthur'un (1994:133, 
135) söylediği gibi, farklı hipotez, inanç ya da hareketler arasmda devingen nite
likte bir rekabet türü olarak algılanabileceğini söyleyebiliriz. Yeni, taze kanıt ve 
verilerin elde edilmesiyle bunlardan bazıları güçlenir, bazıları zayıflar. Öğrenme 
toplumun birey, firma, devlet gibi birçok öğesi, oyuncusu için söz konusudur. Bu 
oyuncular (ajanlar) zaman içindeki çeşitli aşamalarda bazı hareketler arasında 
seçim yapmak zorunda kalırlar.

Zaman içinde yinelenen bu seçim konusunda bir değiş-tokuş yaşanır. Değiş- 
tokuşun bir tarafında eski deneylerden elde edilmiş olan bilginin kullanılması, 
diğer tarafından önceleri iyi incelenip anlaşılmamış hareketleri araştırmak yer 
alır. Seçim, bu iki seçenek arasında şu noktada yoğunlaşır: Eski davranış ya da 
politikaların yarattığı başarılara (pay-off) mı, yoksa yeni davranış ya da politika
lara mı ağırlık verilecektir?
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Aynı yazıda uygulanan yöntemle bu konularda şu bulgulara varılmaktadır: 
İnsanlar, başvurdukları etkinliğin başlarında iyi sonuç veren hareketleri aşırı öl
çülerde kullanma yoluna giderler, dolayısıyla başarılı buldukları sonuçları ko
rurlar, böylece etkinlik, davranış alanlarında geçmişe bağımlılık egemen olur. Bu 
tür davranış biçimleri, düşük kaliteli bir sonuçta tıkanıp kalma şeklinde seçim 
sonuçları yaratabilir (s. 152).

Ancak, daha üstün hareket biçiminin açıklıkla ortada olduğu bir çok durum
da bu olumsuz sonuçlar söz konusu olmuyor. Buna karşın, seçimlerin yarattığı 
başarı, kazançlar hepsi bir arada birikmiş bir yığm oluşturduğunda, rastgele ni
telik taşıdığında, dolayısıyla birbirlerinden ayrılmaları zor bulunduğunda tıkan
ma yaşanıyor (s. 152).

Bu gibi bulgulara iktisat pek alışık değil, çünkü iktisatçıların düşünme alış
kanlığında daha iyi seçeneklerin var olması durumunda onlarm seçileceği görü
şü egemendir. Buna karşılık psikolojide bu bulgular itibar görüyor. Psikolojinin 
bu görüşünde, eşiklerin var olduğu, bunlar aşıldığında daha iyi seçenekleri ayı
rabilmenin güç olduğu kabul ediliyor (s. 152).

Bu olumsuz sonuç, bu tıkanma ekonomide kararlar birbirinden bağımsız ol
duklarında, pratikte pek önemli sonuç yaratmıyor. Ama bağımsızlık çoğunlukla 
söz konusu olmuyor, önceki olay ve algılar geleceği belirliyor. Eski deneylerden 
elde edilen bilgiler gelecekteki benzer durumlara beklentiler ve ön yargılar şek
linde taşınabiliyor. Bütün bunların sonucunda da genel ekonomik durumlar kıs
men şansm belirlediği kararların sonucu olarak, geçmişe bağımlı ve optimalden 
uzak bir yol izleyebiliyor (s. 153).

Bu görüşlerini açıkladığım yazısına W. Brian Arthur (1994:133) şu ifadelerle 
başlıyor: İlk bakışta ekonomide öğrenme ile artan getiriler arasında bir ilişki ol
madığı sanılır. Oysa gerçekte bu ikili arasında güçlü bir bağ vardır.

Bu bağda, öğrenme sürecinde başarısı (pay-off) yüksek olan sonuçların güç
lendirilmesi söz konusudur. Diğer bir deyişle, burada söz konusu olan edini
len daha başarılı, yüksek getirili sonuçların birbirini destekleyerek, olumlu geri 
beslenmeler yaratılarak sürdürülmesi, yani artan getiri sürecinin yaşanmasıdır. 
Böylece, geri beslenmeyle güçlenerek sürdürülen öğrenme süreci, kendi devin
gen yapısı gereği olarak ve şansa bağlı küçük olayların birbirini izlemesinin kat
kısıyla da başarılarla sonuçlanabileceği gibi optimal olmayan, öngörülemeyen 
bir hareketler çıkmazına da kilitlenebilir.

Bence bu çıkmaz genellikle dünyada, özellikle de Türkiye'de yaşanan bir 
olaydır. Ama şu farklı noktaları vurgulamak istiyorum: Önce aktardığım görüş
te küçük şans oyunları önemli yer tutmaktadır. Bireysel gelişmelerde bu küçük
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olayların önemini yadsımıyorum. Ama toplumsal öğrenme açısından olaya ba
kıldığında, aşağıda özetleyeceğim sistematik, köklü olayların daha önemli oldu
ğunu düşünüyorum.

Üçüncü konuya, temel öğrenim hak ve ilkelerine geçerek eğitim ve öğre
timde toplumun, yakın çevrelerin, özellikle ailelerin elbette önemli, belirleyici 
katkıları olduğunu söyleyerek başlıyorum. Toplumun geçmişi, gelenekleri, dini, 
davranış biçimleri elbette çocuklara aktarılacaktır. Ama bu aktarmada aşağıdaki 
temel ilkeler bence yaşamsal niteliktedir.

Türkiye'de, genellikle dünyada çocuğun eğitimini düzenlemenin anne ba
banın hakkı olduğu şeklinde yaygın bir görüş vardır: Bence bu görüş çok sa
kıncalıdır. Çünkü önemli olan çocuğun seçimi, özgürlüğü, geleceğidir. Özellikle 
tutucu çevrelerde çocuk eğitiminde çocuğun bu temel hakkının yeterince göz 
önüne alınmadığını düşünüyorum.

Öğretime yalnızca dini, etnik grupların, toplumların, anne babaların, öğret
menlerin görüşleriyle bakılınca çocuklara, öğrencilere kişiliklerini, yeteneklerini 
geliştirme olanakları tanınmamakta, gençlik devingen, yenilikçi, yaratıcı etkin
liklerin dışmda kalmaktadır. Sonuçta, insan, çocuk özgürlükleri yanında kalkın
m anın temel öğelerinden biri olan beşeri sermayenin oluşup gelişmesi çok zarar 
görebilmektedir.

Burada Türkiye'de öğretim kurumlan ile özelikle törelerine, geleneklerine, 
dini inançlarına bağımlı ailenin yaklaşımları arasında temel bir ayrışımına dikkat 
çekilmelidir. Öğretim kurumlan daha çok bilimsel, devingen, geleceğe dönük bir 
yol izledikleri halde, söz konusu aileler ve gruplar geleneklere, dinsel inançlara, 
geçmişe ağırlık veren bir yolu benimsemektedirler.

Okul öğretimlerinde aşağıdaki ilkelerin esas almmasını uygun görüyorum: 
(a) Çağdaş uygarlık ölçütleri, bilimsel yaklaşım, ahlak ve adalet ilkeleri, bireysel 
kadar toplumsal çıkarlar, rekabet kadar işbirliği ve eşgüdüm esas alınmalıdır, (b) 
Bilgi ve fikirler kamu malı sayılmalı, bunların tümünün topluma yayılması temel 
amaçlardan biri olmalıdır, (c) Öğretim ve fikir kurumlarının temel rolünün, birlik
te, sağlıklı sosyal ilişkiler ağı ve ortamı yaratmak, hoca ile öğrencilerin birlikte ya
şayıp birlikte öğrenmelerini sağlamak olduğu bilinmelidir, (d) Hem genel olarak 
yaşamda, hem de öğretim kurumlarında öğretilenler belirli konulardır, olaylar 
hakkında nasıl düşünüleceği, düşünme yolları değildir. Diğer bir deyişle, çocuk
lara, öğrencilere bazı konular, olgular anlama, yorumlama, değerlendirme ola
nakları tanınmadan empoze edilmektedir. Bunlar bilinmeli ve değiştirilmelidir.

Bu konuda yukarıda da yararlandığım M. Michalka'dan (2001:283-286) aşa
ğıdaki bilgileri aktarmak istiyorum. Bunlar yetkili uzmanların olaylara bakışla
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rının ne denli tek boyutlu, kısır olacağını göstermektedir. C. Darwin ünlü Beagle 
yolculuğundan İngiltere'ye dönmesi sonrasında Galapagos adasından aldığı kuş 
türlerini alanın uzmanlarına, bu arada yetkin bir uzman olan J. Gould'a gösteri
yor. Gould kuşları yetki ve bilgi ile sınıflandırıyor, kuşlar Gould'un düşüncesin
de bir değişiklik yaratmıyor. Diğer bir deyişle, Gould kendisine öğretilen şekilde 
düşünüyor.

Oysa bilindiği gibi, bu kuşlar C. Darwin'in ünlü evrim kuramını oluşturma
sında önemli bir rol oynamıştır. Darwin'in kuşlar konusunda uzmanlığı yoktur. 
Dolayısıyla bu anlatılanlar şunu göstermektedir: Zekaya, bilgiye ve uzmanlığa 
sahip olan kişi {]. Gould) zorunlu farklılıkların (yaşanılan ortam farklılıklarının) 
önemini görmüyor, çok daha az bilgiye ve uzmanlığa sahip olan kişi (Darwin) ise 
dünya hakkındaki düşüncemizi biçimlendiren yeni bir fikre ulaşabiliyor (s. 283).

Bunları anlattıktan sonra M. Michalko şunları ekliyor: Büyük çoğunluğumuz 
J. Gould gibi düşünmek üzere eğitildik, oysa hepimiz anlık tepki verebilir yaratı
cı düşünenler olarak doğduk. Öte yandan, öğrenimimizin önemli bir kısmı belirli 
beyinsel bir tutumu kafamıza sokma etkinliği olarak algılanabilir. Bize sorunları, 
olayları, eski düşünürlerden kaynaklanan sabit beyinsel tutumlarla çözme yolu 
öğretildi. Sonuçlara, durumlara yanıtlarımız bu düşünce türü tarafmdan belir
lendi. Kısaca söylersek "nasıl" düşünüleceği değil, "neyi" düşüneceğimiz bize 
öğretildi (s. 13, 284).

Aynı konuda, aynı kaynaktan (s. 13) başka bir alıntıyla devam ediyorum: 
"Yaratıcı dahiler "ne"yi düşünmeyi bildikler için değil, "nasıl" düşünmeyi bil
dikleri için dahidirler." Sosyolog H. Zuckerman 1977'de ABD'de yaşayan Nobel 
ödüllü bilim adamları hakkında ilginç bir araştırma yayınladı. Buna göre, Enrico 
Fermi'nin altı öğrencisi, E. Lawrence ve N. Bohr'un her birinin dört öğrencisi; J. J. 
Thomson ve E. Rutherford'un birlikte yedi öğrencileri Nobel ödülü almışlardır. 
Bıı hocalar öğrencilere neyi düşünmeyi değil farklı düşünme biçimleri ve strate
jileri öğretmişlerdi.

Öğrenme konusunda ele alacağın dördüncü konu kız çocuklarının, düşük, 
yetersiz gelirli kesimlerin öğrenim olanaklarına erişim güçlükleridir. Bu konu 
Dünya'da olduğu gibi, Türkiye'de temel toplumsal sorunlarının başında yer alır. 
Bu önemli sorunu eskiden beri ele aldığım gibi ilerde de inceleyeceğim. Bura
da iki nokta üzerinde yoğunlaşacağım. İlk konu, siyasal iktidarın ilköğrenimi üç 
aşamalı (4+4+4) bir sisteme dönüştürmeyi amaçlayan yasa olacaktır.

Bu konu kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış ve tartışılmaktadır. Özel
likle 25 Şubat 2012 tarihli Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet gazetelerinden izledi
ğim görüşler bu yasa tasarısmda eksiklik ve aksaklıklar olduğunu açıklamak
tadırlar. Geniş ölçüde bu görüşlerden yararlanarak, aşağıdaki düşüncelerimi 
açıklıyorum.
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Bence yasa taslağının temel amacı din öğrenimini Türk eğitimine çok daha 
yoğun şekilde katmak, küçük çocukların kuran kurslarını daha da artırmaktır. 
Tasarı da iki yenilik şunlardır: (i) Tasarıda ilk dört yıl sonrasında açık öğretime 
kapı aralanmakta, (ii) Küçük yaşlarda, 10,11 yaşında çocukların mesleklerini seç
meleri önerilmektedir.

Bu önerilerin, yukarıda belirttiğim temel amaç dışında, söz konusu gaze
telerde de açıklanan, şu temel sonuçları söz konusudur: (i) Zaten sakıncalı dü
zeylerde var olan çocuk işçi, çocuk gelin yetiştirme eğilimlerini daha da güç
lendirmek. (ii) Öğrenme hak ve seçimi üzerindeki siyasal iktidarın ve anne ve 
babaların tekeline güç ve yeni boyutlar eklemek, çocukların özgür seçimini göz 
ardı etmek.

Çocukların özgür seçimi konusunda önemli bir noktaya dikkat çekeceğim. 
Bir çocuğun gerçek, bilinçli seçim yapabilmesi için iki zorunlu koşulun gerçek
leşmesi gerekir: (i) Çocuğun yaşı yeterli olmalıdır, 10, 11 yaş yeterli değildir, en 
az 15 yaş olmalıdır, (ii) Daha önemli olarak, çocuğa aralarında seçim yapacağı 
seçenekler sunulmalı, çocuk bu seçenekleri değerlendirebilecek bilgilerle dona
tılmalıdır. Bu koşulların içinde, çocukların karşılaştıkları, karşılayabilecekleri 
seçenekler hakkında bilgi sağlayabilecek yeterli, bilgili öğretici bulunması, ay
rıca çocuklara yeterli öğrenme ve değerlendirebilme zamanı verilmesi şartları 
vardır.

Bu konuda, yanılmıyorsam Danimarka'da, ilköğretimin sonrasında yürür
lükte olan bir güzel sistemi övmek istiyorum. Bu sistemde çocuklara belirli bil
giler verilmemekte, çocukların önündeki öğrenme alan ve olanakları hakkında 
seçenekler sunulmaktadır. Yine yanılmıyorsam bu sistem uluslararası eğitim ba
şarısı yarışmalarda çok başarılı olmakta, ilk sırada yer almaktadır.

Öğrenim alanmda önemli bir sorun gelişmiş ülkelerde de lise düzeyinde öğ
rencilerin okulu terk etme eğiliminin yüksekliğidir. Bu konuda bir OECD (2010a: 
62, 79) yayınından aldığım şu bilgileri vermek istiyorum: OECD ülkelerinde eği
tim düzeylerinde görülmemiş bir artış sağlanmış olmasına rağmen, çocuklarm 
önemli bir kısmı hala lise (upper secondary) öğrenimi tamamlamamakta ya da 
okulu yetersiz bilgilerle terk etmektedir (s. 79).

Esasında bu ülkelerde öğrenim sistemi yenilikle -ilgili üç anahtar nitelikte 
sorunla karşı karşıyadır: (i) Lise öğrenimini tamamlama oranlarını artırmak, (ii) 
öğrenim sonuçlarının kalitesini yükseltmek, (iii) yeniliğe dost ve girişimci ruha 
uyan davranışlara yol açabilecek yaratıcı, toplumsal ve davranışsal beceriler elde 
edebilme olanaklarını iyileştirmek (OECD, 2010a: 62).

Benim burada dikkat çekeceğim olay, toplumumuzun düşük gelir düzeyin
deki çocuk ya da gençlerin okulu terk etme eğilimlerinin çok yüksekliğidir. Bir
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çok alanda olduğu gibi, bu eğilim de bir ortamın sonucudur, daha çok belirli 
ortamlarda oluşur. Kırsal kesimlerde, kentlerin kenar mahallelerinde böyle bir 
ortamın, bu ortamlarda okulu terk etme havasının yoğun biçimde oluştuğu an
laşılmaktadır.

Bu gruplarda gençler birbirlerini etkileyerek bir okulu terk etme eğilimi ya
ratmaktadırlar. Belirtilmesi gereken bir olgu da bu terk etme eğilimi ya da ka
rarının anlık kararların sonucu olarak değil de, zaman içinde oluşup gelişen bir 
uzunca sürecin sonucu şeklinde ortaya çıkışıdır.

Bu olay, bilgiye öğrenme kolay erişimin, Türkiye'de önemli kesimler için 
yalnızca kağıt üzerinde var olan, gerçekte bulunmayan bir hak olduğunu göster
mektedir. OECD'ye ait veriler bu durumu açıkça göstermektedir (Cumhuriyet, 
bilim Teknoloji, 17 Şubat 2012: 3). Ülke nüfusunda, 2009 yılı için, orta öğreti
mini tamamlamayanların 25-34 ve 25-64 yaş grupları içindeki yüzdeleri, genel
likle gözlendiği gibi, en olumsuz oranları (burada en yüksek yüzde şeklinde) 
Türkiye'dedir, 25-64 yaş grubunda yüzde 69, 25-34 yaş grubunda yüzde 58'dir. 
En iyi sonucun yer aldığı Kore'de oranlar sırasıyla 20 ve 2'dir. Sayıların göster
diği gibi, Türkiye 'de oran hem çok yüksektir hem de zaman içindeki olumlu 
gelişme daha azdır.

Türkiye'de eğitim düzeyinin yetersizlikleri konusunda OECD yayınlarından 
iki ek alıntı da yapmak istiyorum: Türkiye de 2007 yılında 20-24 yaş grubunda 
öğrenimde bulunmayanların oranı yüzde 50'nin üzerindedir. Yine Türkiye'de 
15-19 yaş grubunda 2008 yılında "öğrenimde olmayıp iş arayanların oranı (yüz
de 5'e yakın), "öğrenimde olmayıp, hem çalışmayan hem de iş aramayanların" 
oranının toplam yüzde 32,33 düzeyindedir. (OECD, 2010a: 25).

Diğer bir OECD (2007:146,147) yayınında ise sonuç niteliğinde şu tümce yer 
almaktadır: "Türkiye, eğitime erişim ve fırsat eşitliğinde kızlarla erkek çocuklar 
arasındaki ayrışmaları ortadan kaldırmak, bölgeler, kentsel ve kırsal yöreler ara
sındaki çarpıcı ayrışmaları daraltmak ve kadınların işgücüne ve toplumun diğer 
alanlarına tam katılımını gerçekleştirmek yönündeki çabalarını sürdürmelidir."

Son olarak, okuduğum Latin Amerika ülkeleri üzerine yapılan bir araştır
mada, beklenebileceği gibi, ülkeler içinde bölgesel farklılıkların büyük olduğu 
bulgularına varmaktadır. Yazı bu farklılığı yaratan bir çok değişkenin bulun
duğunu belirtiyor. En önemli değişken ise yüzde 50'yi aşan etkisiyle bölgeler 
arasındaki eğitim düzeyi farklılıklarıdır. Türkiye'de de benzer bir durumun var 
olduğunu düşünüyorum.

Yenilik konusuna geçeceğim. Ama ona geçmeden, Türkiye'nin geleceği için 
çok önemli gördüğüm "bilgiye yatırım "sorununu özet biçimde inceleyeceğim.
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Temel Büyüme Etkeni Olarak Bilgi ve Türkiye, Özet

Yukarıdaki açıklamalarımda yararlandığım G. M. Hodgson (2000: 109) şu 
görüşleri de savunuyor: Gelişmiş dünyanın kurumsal ve kültürel koşulları veri 
alındığında, bu ülkelerin yeni sanayileşen ülkelerle daha düşük masraflarda 
rekabet etmeleri olanaksızdır. Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerin stratejileri bilgi- 
yoğun, yüksek-kaliteli mal ve hizmetler üzerinde yoğunlaşmalıdır. Bu yaklaşımı 
izlerken gelişmiş Batının önünde öğretim ve eğitim üzerinde büyük ölçüde ve 
sürekli yatırım yapmaktan başka kabul edilebilir seçenek yoktur.

Bu görüşlerle tabii Hodgson kendi ülkelerinin çıkarlarını savunmaktadır. Bu 
çerçevede Hodgson, dolaylı biçimde, Batılı iktisatçıların genellikle yaptıkları gibi 
gelişmemiş ülkelere, karşılaştırmalı üstünlükler kuramına dayanarak, düşük üc
ret olanaklarını kullanmalarını önermektedir. Ben çok eskilerden beri karşılaş
tırmalı üstünlükler kuramının bu durağan yorumlanışına karşı çıktım, yine de 
çıkıyorum. Asya ülkelerinin, Çin'in günümüzdeki başarısı bu görüşümün geçer
liliğini göstermektedir.

Bu düşünceler çerçevesinde Türkiye'nin, bilginin temel üretim girdisi niteliği 
kazanması olanağını değerlendirerek öğrenime ve bilgiye büyük önem vermesi 
gerektiğini düşünüyorum. Ama tabi bu girişimin önünde büyük engeller bulun
duğunu da biliyorum. Bu engellerin bir kısmı dış kaynaklıdır. Küreselleşme ile 
dikine uzmanlaşma denilen bir genel eğilimle gelişmemiş ülkeler, bu arada Tür
kiye, düşük ücret üstünlüğünde yoğunlaşmaya itilmiştir. (Bkz., (Bulutay, 2005)). 
Ayrıca, günümüzde bazı eğitimli insanlarda, dış ülkelerde, özellikle ABD'de ça
lışma yönünde büyük bir istek vardır. Buna geleneksel olarak gelişmemiş ülkeler 
elit kesimlerinin çocuklarını gelişmiş ülkelerde okutma eğilimleri eklenmelidir. 
(Bkz., örneğin, (Moller, 2000:124))

İç engeller de önemlidir. Günümüzde yaşanan en büyük engel benimsenen 
büyüme modelidir. Bu modele göre, dışarıdan özellikle sıcak, borç para gelecek, 
bunlar tüketimde tüketilecektir. Diğer bir neden ülkenin kaynaklarının yetersiz
liğinin, yoğun, kaliteli bir bilgi öğretimine olanak vermemesidir. Siyasal iktidarın 
benimseyip desteklediği başka bir tehlike çağdaş, bilimsel eğitime değil, tutucu, 
dinsel bir öğrenime ağırlık verme eğilimidir.

Eğitimin kendisinden kaynaklanan eğilimler de vardır. Ben bunları şu baş
lıklar altında topluyorum:

(i) Ülkede gelir dağılımı eşitsizliği, düşük gelirlilerin yoğunluğu sonucu olarak
eğitime erişimin büyük kitleler için çok güç olması.

(ii) İnsanlara sağlanan okul ve okuma olanakları arasında büyük eşitsizliklerin
bulunuşu.
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(iii) Kaliteli öğretmenin kıtlığı, dolayısıyla eğitimin düşük kalitesi.

(iv) Eğitime harcanan paranın etkin sonuç, ürün yaratmadaki yetersizliği.

(v) Ezbere, 4-5 seçenekli test sınavlarına dayanan bir öğretim sisteminin ege
men olması.

(vi) İnsanların, çocukların kolay yolları seçme eğilimi ve öğrenmeden çok diplo
ma edinme peşinde koşmaları.

Aşağıdaki gelişmelerin de önemini vurgulamak istiyorum: İnsan tek boyutlu 
ve zaman içinde durağan, değişmeyen bir varlık değildir, olmamalıdır. Ayrıca, 
bireysel yetenekler başkalarının istemlerine göre değil, kişinin özgür ve bağım
sız davranışlarıyla, içten gelen isteklerine göre geliştirilmelidir. Çok önemli bir 
gelişme de, son zamanlardaki bilimsel çalışmaların genetik ve beyin yapısının 
çok daha esnek, değişik ve yaratıcı olduğunu gösteriyor olmasıdır. Öğretim ve 
eğitimin, özellikle bilginin öneminin çok arttığı günümüz ortamında bu olguları 
göz önüne alarak, aşağıdaki noktaları da kapsaması gerekir.

(vii) Eğitim, öğretim bireylerin farklı niteliklerini geliştirebilmesi için onlara se
çim olanakları sağlamalıdır. İnsanlara belirli gelişme yolları, meslekler em
poze edilmemeli, bireylerin ufuklarını açabilecek, seçimlerini bilinçli kılabi
lecek seçenekler anlatılmalıdır.

(viii) Kişinin eğitimi belirli bir yaşta sona ermez, ermemelidir. Son zamanlarda 
toplumdaki, yaşamdaki, mesleklerdeki hızlı değişmeler de göz önüne alına
rak ömür boyu öğrenim yöntemi benimsenmelidir. Örneğin ABD'de bugün 
en çok istemi olan mesleklerin bir kısmı on, yirmi yıl önce yoklardı. Aynı 
şekilde okul öncesi eğitim de giderek önem kazanmıştır ve bu önem giderek 
artmaktadır.

(ix) Yukarıda söylediğim gibi öğrenim, eşitsizlik yaratıcı bir etken işlevi görmek
tedir. Bu eşitsizlik etkisi bilginin büyük önem kazandığı, teknolojik gelişme
lerin bilgi sapmalı oldukları günümüz ortamında daha da güçlü ve belirgin 
olmaktadır. Sonuç, (Moller, 20 0 0 :1 2 6 ,127)'in sözcükleriyle, "ya gelir düzeyi 
yüksek ve iyi eğitimlisin ya da yetersiz gelirli ve eğitimsizsin" şekline bü
rünmektedir. Bu durumu ortadan kaldırabilmenin yolu ülkelerdeki eşitsiz
likleri azaltmak, toplumsal hareketliliği artırmak, kaliteli üniversite öğreni
mini büyük nüfus kitlelerine açmaktır.

(x) Bence birey kendi yaşammı belirlemede tam özgür olmalıdır. Belirli alanlar
da yoğunlaşmayı zorlayan, birey etkinliklerini diğerlerinin yönlendirmele
riyle sınırlayan bir toplum ve yaşam biçimi kişinin bireysel yeteneklerin ge
liştirilmesinin önünde büyük engel oluşturur. Bu nokta da sağlıklı eğitimin 
bir temel ilkesi olmalıdır.
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(xi) Uzmanı olmadığım sinirbilim konusunda okuduklarımdan anlayabildiğim 
kadarıyla, insanların genetik yapısıyla yaşamı, çevresi arasında sanıldığın
dan çok daha fazla bir karşılıklı etkileşim vardır. Çevre, ortam, hatta davra
nışlar genetik yapıyı, beyin yapısını geniş ölçüde etkileyebilmektedir. Özel
likle hamilelik dönemlerinde annelerin yaşam biçimi, beslenme düzeyi ve 
kalitesi bebeğin genetik yapısı üzerinde önemli etkiler yaratacak derecelerde 
etkin olabilmektedir. Böylece yoksul annelerin çocuklarının doğuştan yete
nekleri, yoksul olmamaları durumunda olabileceğinden daha düşük olmak
tadır.

Ayrıca her insanda bazı genler tamamen işlevsiz durumlara düşebilmekte- 
dir. Ortama, yaşam biçimine, davranışlara göre genler kapanıp açılabiliyor. Ön
celeri, çocuklukta sabitleştiği varsayılan IQ değeri dört yıl gibi kısa bir sürede 20 
puan civarında artıp azalabiliyor. "Epigenetik" başlığı altında yer alan bu olgu
lar da öğrenimde göz önüne alınmalıdır. (Bu konularda (Bulutay, 2012b)'ye de 
bakılabilir.)

Eskiden beri vurguladığım gibi, geleneksel iktisat kuramının gerçek yaşamı 
yansıtma kaygısı ve yeteneği pek güçlü değildir. Ama kuramın "çalışmanın mar
jinal yararının olumsuz, eksi" olması görüşü gerçek yaşamı iyi bir şekilde yan
sıtır. Böylece çalışma isteksizliği Türkiye'de ve Yunanistan gibi Güney Avrupa 
ülkelerinde yaygındır.

İnsanın çok boyutlu olduğu, zaman ve ortam içinde değişip gelişebildiği gö
rüşünün giderek ağırlık kazandığı, bilginin büyük değer taşır hale geldiği, aşağı
da anlatmaya çalışacağım gibi yeniliklerin öne çıktığı günümüzde, "çalışm aya" 
bakış açısı da değişmelidir. Kişisel yaşamımda çalışma benim için mutluluğun 
temelidir. Bu geniş ölçüde akademik mesleğimin yarattığı bir sonuçtur. Çalışma
nın bu mutluluk verici niteliğinin tüm yaşam ve mesleklere yayılmasını diliyo
rum. İnsanlığın, uygarlığın, yeni büyüme etkenlerinin gelecekte toplumlara bu 
çalışma sevgisini çok daha yoğun biçimlerde kazandıracağını umarım.

Türkiye'de 1950 sonrası siyasal iktidarları, halka ekonominin geleceğini teh
likeye sokan haklar da tanımışlardır. Bunların arasında emeklilik haklan da yer 
alır. Bu uygulamaların bir sonucu olarak 50 -  64 yaş grubunda istihdam oranı 
AB ülkeleri içinde en düşük düzeyine (% 34,4) Türkiye'de ulaşmaktadır (Avrupa 
ortalaması % 57). Bu yaş grubundaki işgücünün 15-64 grubundaki toplam işgü
cü içindeki payı ise, % 13,6 oranıyla, yine söz konusu ülkeler içindeki en düşük 
orandır (Tisk, 2012: 27).

İlgili önemli bir konu çalışır görünenlerin gerçekte ne kadar çalıştıkları so
runudur. Bu özellikle kamuda ve tarımda yaygın biçimde görülen gizli işsizlik 
türüdür. Standart işsizlik ve ilgili konularda Türkiye'de 1988 yılından beri uygu
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lanan önemli ve yararlı bir gelişme yaşanmıştır. Ama hemen her konuda oldu
ğu gibi, bu olumlu gelişmenin de masrafları ve zararları olmuştur. Bence bunlar 
içinde en zararlı olanı bu gizli işsizlik sorununun adeta görülemez, söz edilemez 
bir duruma düşmesidir. Oysa bu Türkiye'nin temel sorunlarından biri olma özel
liğini sürdürmektedir.

İlgili bir nokta olarak, kişinin eşitlik, özgürlük, adalet haklarına önem ve
rirken, birey sorumluluğunu da vurgulamak gerekir. İnsan kendi yeteneklerine, 
çocuklarına, yakınlarına karşı sorumlu olduğu gibi başkalarına karşı da sorum
ludur, sorumlu olmalıdır. Bu da çok eskilerden beri vurgulanmış ama geniş öl
çüde kağıt üzerinde kalmış bir görevdir.

G- YENİLİKLER 

Giriş

İktisat kuramının gerçek yaşamla pek ilgili olmadığını söylenir. Ben bu gö
rüşe katılırım. Bu görüşün en güçlü dayanaklarından biri ile yenilik konusuna 
girmek istiyorum. Bu dayanak şudur: Batı iktisadının temeli sayılan Genel Den
ge Kuramında yeniliğe yer yoktur. Bu olguyu J. E. Stiglitz (2010: 242, 243) şöyle 
açıklıyor:

G. Debreu, piyasanın etkinliğini kanıtladığında varsayımlarını sıralarken 
herkesin tam, yetkin enformasyona sahip olduğu gizli (zımni) varsayımını zik- 
retmemişti... İşgücünü de alelade bir mal olarak almıştı.

(Aynı şekilde) Arrow ve Debreu ekonomide hiçbir yenilik ( innovation) 
bulunmadığını varsaymışlardı. Öte yandan piyasa ekonomisi lehine kullanılan 
popüler savlardan biri, piyasanın yeniliği harekete geçirdiği iddiasıydı. Bu du
rumda piyasa savunucularına yalnızca şu umut kalıyordu: Piyasa etkinlikleri 
konusunda ulaştıkları sonuçlar yeniliğin bulunduğu bir dünyada da geçerli kal
maktadır.

Benim de katıldığım bir görüşe göre, Batı dünyasında yukarıda ele aldığım 
Aydınlanma hareketinin yenilikler konusunda belirleyici nitelikte bir sonucu bi
limle dinin ayrılmasıdır. Bu ayrımın temel sonuçları ise şunlardır: (i) Ekonomik 
yaşamda bilim ve akılcılık öne çıkmıştır, (ii) Birey yaratıcılığı, girişimcilik gide
rek daha fazla önem kazanmıştır, (iii) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler yoğunlaş
mıştır. (Benzer görüşler için (Lubbers, Koorevaar, 2 0 0 0 :174)'e bakılabilir.)

İkinci Dünya Savaşı da yenilikler alanında önemli gelişmelere yol açmıştır. 
Bunlar içinde birbirine karşıt gibi görünen iki eğilime dikkat çekmek istiyorum. 
İlk eğilim bireyci niteliktedir. G. Mulgan'da (2000: 142) anlatıldığı gibi, bu savaş 
sonrasında gelen her kuşak "postm odern" denilen değerleri giderek artan ölçü

94



Prof. Dr. ismail Türk'e Armağan

lerde ve giderek artan bir eğilimle benimsemiştir. Bu değerler şunlardır: Yaşam 
kalitesi maddi servet olanakları kadar önemlidir. Bireysel ifade özgürlüğü ve 
yaratıcılık korunması, desteklenmesi gereken değerlerdir. Bireysel değer sistemi 
ideolojilerin önüne çıkabilir.

Bence, Türkiye açısından olaylara bakıldığında, aynı dönemlerde yaşanan 
daha önemli bir gelişme köylerden kentlere göç edilmesi, kentlerin de sanayi
nin temelini oluşturmasıdır. Kent yaşamının, sanayinin yarattığı doğrudan ve 
dolaylı etkiler yeni bir yaşam biçimini öne çıkarmıştır. Bu yeni yaşam biçiminde 
geleneklerin etkisi giderek azalmakta, bireysel değerler zaman içinde daha fazla 
önem kazanmaktadır.

Ama bu gelişmeler toplumsal bağlılıkları (ikinci eğilim) azaltmaktan ziyade, 
onların niteliğini değiştirmiştir. Geleneklerden, geçmişten miras yoluyla gelen 
toplumsal adetlerin yerini bilinçli, seçime dayanan toplumsal değerler almıştır. 
İşbirliği, bağlılık, birliktelik önemini yitirmemiş, toplumsal karşılıklı ilişkiler, 
özellikle bazı kesimlerde daha da önem kazanmıştır.

Toplumların önündeki temel sorun şudur: Bilinçlenen, daha çok seçim ola
nağı sağlayan, beyin ve yaratma gücünü geliştirme temel hakkını kullanan bi
reysel eğilimlerle, toplumsal yaşamın gerektirdiği adalet, paylaşma, sorumluluk 
gerekleri uyuşturulabilecek midir? Bir yanda işbirliği, dayanışma, diğer yanda 
bireyci eğilimler, özgürlük, rekabet uzlaştırılabilecek midir? (Benzer görüşler 
için (Mülgan, 2000: 143, 172)'ye de bakılabilir.) Toplumların başarı ve uygarlık 
düzeyini bu uzlaşma gösterecektir.

Bence yeniçağların en önemli katkılarından beri insan, birey yaratıcılığını 
ortaya çıkarmasıdır. Bu olgu, (Gelb, 2009 :168)'de şu sözlerle ifade ediliyor: Röne
sans öncesi Avrupa'da, her tür yaratıcılık yalnızca ilahi (divine) güçlerde toplan
mıştı ve insan yaratıcılığı fikri günaha girmek demekti. Vurgulanacak bir nokta 
da yaratıcılığın zekayla özdeş olmadığıdır. Bir kişi, zeka derecesinin çok üstünde 
yaratıcı olabildiği gibi, yaratıcılık yeteneğinden daha zeki de olabilir (Michalko, 
2001: 2)

Birçokları gibi, ben de Rönesans sonrasında Batı dünyasında bilim ve bilim 
adamlarının büyük önem kazandığını düşünüyorum. Aynı şekilde, ressamlar 
normal işçi olmaktan çıkmış, sanatçı niteliği kazanmışlardır. Böylece düşünce 
ortamına sanatçılar ve bilim adamları egemen olmuş, yaratma ve yenilik etkin
likleri büyük ivme kazanmıştır.

Yaratma, yenilik, mantığa, bilimsel ilkelere tam uyularak yapılmaz. Bu nok
tayı, quantum fiziğinin bulucularından biri olan Marx Planck tarafından ifade 
edilen şu sözcükler açıklamaktadır: "Yeni fikirler tümdengelim yoluyla oluştu- 
rulamaz, onları yaratan, yeni düşüncelere ulaşanlara alışılmamış bağlılıklar oluş
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turma gücü sağlayan düş güçleridir." (Michalko, 2001:156) Bilimde, düşünmede, 
açıklamalarda basitleştirmelere sıkça başvurulur. Öte yandan, önemsiz sayılarak 
göz önüne alınmayan değişkenler sonradan önemli, hatta belirleyici olabilirler.

Benzer bir düşünce, sanıyorum Einstein'a ait olan şu görüştür: Buna göre, 
yeni bir buluşa ulaştıran sürecin başlangıcında fikir dağınıklıkları, bir karmaşa 
vardır. Bu aşamada fikirler adeta birbiriyle sürekli savaş içindedir. Yeniliği ya
ratan düzen, kuram, yasa ancak sonlardaki bir aşamada ortaya çıkar. Bir bakıma 
yenilik başlardaki kargaşada yaşanır, kuram durgunluğun, sükunun, tutuculu
ğun egemen olduğu aşamadır.

Yeniliklerin yapılabilmesi için onları yapacak beynin hazır olması gerekir. 
Beyinler de, genellikle yetkili, uzman insanların aralarında yapılan tartışmalarla 
hazırlanır. A. Fleming, Einstein, Heisenberg, Bohr bu tartışmalar sayesinde yara
tıcı bulgularına ulaşabilmişlerdir (Michalko, 2001: 251, 255, 265). Dolayısıyla bu 
yetkin düşünce grupları yeniliklerini gerekli gerçek yaratıcılarıdır.

Aynı kitapta (Michalko, 2001: 86) açıklanan aşağıdaki olgu, özellikle yenilik
lerin karşılaştıkları direnci açıklamaktadır: İnsan türü eleştirmeye, yargılamaya, 
değerlendirmeye aşırı eğilimlidir. Belki daha da önemli olarak, insanlar bir şeyin 
gerçekleşme şansını yargılayıp değerlendirdiklerinde, o şeyin olmasını sağlayacak 
nedenler kadar, hele değerlendirme başkalarınca yapıldığında, gerçekleşmesini 
engelleyecek etkenleri de göz önüne alırlar. Bu son eğilimin olumsuz sonucu yeni 
yaratılan olguların tam sonuçları alınmadan yokluğa itilmesidir. Bu eğilim kim 
bilir ne kadar gecikmelere, hatta yeniliğin gerçekleşmemesine neden olmuştur.

Yeniliklerin Tanımı, Öğeleri, Nitelikleri

İktisatta yenilik bir fikrin, girişimin, atılımın, iktisadi etkinlik, kâr sağlaya
cak olanaklar üreten bir güce erişmesi diye tanımlanabilir. Her alanda olduğu 
gibi, bu konuda da zaman içinde değişmeler yaşanmıştır. Eski tanımlarda adeta 
tüm ağırlık teknolojik gelişmelere tanınırdı, sonraları bilgi birikimi de yenilik 
sayıldı, yeniliğin kapsamı çok daha genişletildi.

Büyüme modellerinde yaşanan önemli bir değişiklik teknolojik gelişmenin 
eski modellerde gökten inmiş bir bulgu olarak alınmasına karşın, yeni içsel bü
yüme modellerinde içsel nitelikte sayılmasıdır. Ayrıca bugün eğitimi ve sağlığı 
içeren beşeri sermayenin, toplumsal sermayenin, dokunulamaz sermayenin de 
yeniliklerin kaynağı olabileceği kabul edilmektedir.

Böylece, günümüzde yeniliğin tanımı çok daha kapsamlı olmuştur. Bu ge
niş tanımda dört temel öge vurgulanmaktadır: (i) Ürün, (ii) süreç, (iii) pazarla
ma, (iv) örgüt yenilikleri. Ayrıca teknolojik gelişme, kalite yükselmesi şeklinde
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dikey olabileceği gibi, girdi çeşitlemesi ve zenginleştirmesi şeklinde de olabilir 
sayılmaktadır. Yeniliğin temel bir özelliği de sürekli geri beslenme oluşturabilme 
yoluyla sürekli gelişme yaratabilmesidir. Yenilikler şirketler için yeni olabileceği 
gibi, belirli ya da genel piyasalar için, dünya, ülkeler için de yeni olabilir (OECD, 
2010 b: 20, 21)

Yeniliğin kendisi çok boyutlu bir olaydır. Yenilik genel olarak bir yeni fikir
le başlar, eğitim, araştırma ve geliştirme etkinlikleri, tasarım çalışmaları, üretim 
deneyleri, seri üretim, satış pazarlama, satış işlemleriyle sürer. "Geçmişte ima
lat (seri üretim) dışındaki süreçlerinin önemi ihmal edilebilirdi ama günümüz
de yüksek katma değerin Ar-Ge (araştırma ve geliştirme), satış ve satış sonrası 
hizmetlerde yaratıldığı bilinmektedir." (Altay, 2012: 10) İçinde Ar-Ge, örgütsel 
değişmeler, şirket içi eğitim, sınama, tasarım, pazarlama etkinliklerini barındıran 
yenilik, geniş boyutlu ilişkiler içeren bir süreçtir. Dünya ölçeğinde giderek büyü
yüp çeşitlenen bu süreçte çıkar sahiplerinin oluşturduğu ağörgüleri (Networks), 
kurumlar ve kullanıcılar bulunur (OECD, 2010 b: 215).

Türkiye'de otomobil üretimini inceleyen güzel yazıda (Altay, 2012), önemli 
gözlemler de yer alıyor: "Sıklıkla 'üretebilme yeteneği' 'imal edebilme yeteneği' 
ile kavramsal olarak karıştırılır". Oysa yazıda da belirtilen yukarıdaki boyutlar 
göz önüne alındığında bu karıştırma sakıncalıdır. Üretim değer zincirinin en dü
şük katma değer yaratan halkası imalat halkasıdır. "Geçmişte imalat dışındaki 
süreçlerin önemi ihmal edilebilirdi ama günümüzde yüksek katma değerin Ar- 
Ge (araştırma ve geliştirme), satış ve satış sonrası hizmetlerde yaratıldığı bilin
mektedir." (s.10)

Yenilikler diğer açılardan da çok boyutlu nitelik kazanmıştır, ya da kazan
malıdır. Yenilikler yalnızca Ar-Ge'leri değil, yukarıda belirtilen girdileri de içe
rir. Yenilikler yalnızca ileri teknoloji alanlarında söz konusu olmaz, bu alanlar 
dışındaki üretim ve etkinliklerde de yapılır, sanayi kesimleriyle sınırlı değildir, 
hizmet kesimlerini de kapsar, tüm topluma yayılır, yenilikleri kullanan tüketici
leri de içine alır. Yeniliklerde yalnızca yeni teknoloji ve bilgi üretilmesi yer almaz, 
uygulamalar da içerilir (OECD, 2010 b: 29,51).

Aynı kitaptaki (OECD, 2010 b:217) kaydedildiği gibi, yenilik kavramı ku
rumlan, kesimleri, eğitim alanlarını, akademik disiplinleri ve ülkeler arası ilişki
leri de kapsar. Dolayısıyla belirli bir alanı, kesimi, teknolojiyi, yeri hedef olarak 
seçen dikey yenilik anlayışı terk edilmelidir. Bu kapsamlı yenilik anlayışında ko
nuların istem yanı da sunum yanı da göz önüne alınır.

Yenilik çok çeşitli becerilerin varlığını gerektirir. Bunlar, yararlanmakta ol
duğum kitap (OECD, 2010 b:58,59) izlenerek şu noktalarda toplanabilir: Temel 
beceriler ve dijital çağ bilgileri, akademik, teknik, yaratıcı, yumuşak beceriler,
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önderlik. Ben bunlardan çözümleyici, yaratıcı ve yumuşak becerileri özetlemekle 
yetineceğim.

Çözümleyici, yaratıcı (generic) beceriler içine genellikle şu nitelikler sokul
maktadır: Sorun çözümü, eleştirel ve yaratıcı düşünme, öğrenme ve karmaşıklığı 
yönetme yeteneği. Yumuşak beceriler de bazen çözümleyici, yaratıcı beceriler 
grubuna sokulmaktadır. Bu becerilerde, takımlar ve çoktürel gruplar içinde ça
lışıp ilişkiye girebilme, iletişim, güdülenme, arzu (istekle (wishful) düşünme) ve 
girişim, yeniliğe karşı duyarlı oluş gibi nitelikler yer almaktadır.

Son Zamanların Bazı Temel Yenilikleri

Son zamanların bazı önemli gelişmelerini (Önce, Marangoz, 2012)'ye dayana
rak açıklamak istiyorum. "Bilgi Toplumuna geçişle birlikte, bilgiye dayalı üretim 
süreçleri öne geçmekte, seri üretimin yerini esnek üretim almakta ve kitle üretimi
nin olduğu ölçek ekonomisi yerini çeşit ekonomisine bırakmaktadır." (s.95)

Koşut bir önemli gelişme şudur: "...G eleneksel girişimcilerden tamamen 
farklı, internet vasıtasıyla on-line ortamda çalışan, bilgi teknolojilerine uyumlu 
e-girişimciler ortaya çıkmaktadır" (Koçak, 2009: 382). "...E-girişim cilik, iş yap
makta bütün kontrolü işi kurana bırakm ıştır... E-girişimcilikte en önemli araç e 
-  ticarettir." (Aynı yazı, s. 94,100) " . . .  Yeni yüzyılın girişimciliği olarak sunulan 
e-girişimcilik, sanal ortamda maddi bir beklenti hedefleyerek, proje oluşturmak 
ve oluşturulan projeyi müşterilere internet aracılığıyla sunmaktır." (Aynı yazı, s. 
94,98,100)

E-girişimcilikte küçük iş ortaklıkları, küçük ofisler, sekretersiz çalışma tercih 
edilmelidir. Büyük sermayelere sahip olmak bile bu tercihi pek değiştirmemekte
dir. Artık dünya ölçeğinde rekabet için büyük işletmeler gerekmemekte, küçük 
ölçekli işletmelerle de dünya çapında rekabet yapılabilmektedir (s. 99,100).

Yukarıda da yararlandığım diğer bir kitapta (OECD, 2010 b :l l )  ileri sürü
len şu görüşleri de aktarmak istiyorum: Girişimciler, fikirleri ticari uygulamaya 
dönüştürmekte yardımcı oldukları için yenilik etkinliklerinde özellikle önemli
dirler. ABD'de 2007 yılında, beş yaşından küçük şirketler, yeni yaratılan işlerin 
yaklaşık üçte ikisini yaratmışlardır.

Daha önemli bir olasılık, yeni bir tür yenilik yakın tarihli bir yazıda 
(Gershenfeld,2012) aşağıdaki ifadelerle ileri sürülüyor: Yeni dijital devrim bu
günlerde fabrikasyon alanından geliyor. Bu yeni devrim de, iletişim ve hesap
lama alanlarında önceleri yaşanmış olan dijital devrimleri yönelten sezgilerin 
(insights) aynına dayanıyor. Ama şimdi programlanan fizik dünyadır. Dijital 
fabrikasyon, nerede ve ne zaman gereksinim duyulursa duyulsun ortaya çıka
cak istemi karşılayabilmek için bireylere dokunulabilir şeyleri tasarımlamak ve
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üretmek olanağı verecektir. Bu teknolojilere geniş kapsamlı erişim geleneksel 
iş, yardım ve eğitim modellerine sahip olacaktır (s.43). Gerçekleşebildiğinde bu 
devrimin çok önemli değişim ve yenilikler yaratabileceği bellidir.

Finansal Piyasalarda Yenilikler

Finansal yenilikleri ele alarak devam etmek istiyorum. Finansal piyasaların 
öne çıkmasını, kâr olanaklarının sanayiden çok bu piyasalarda aranmasını çok 
sakıncalı bulduğumu eski yazılarımda da sürekli açıkladım. Özellikle sıcak para 
akımlarının Türk ekonomisi için büyük bir tehlike olduğunu sürekli vurguladım. 
Finansal piyasaların küçük, güçsüz işverenleri yeterince desteklemediğini bir
çokları gibi ben de söyledim.

Öte yandan, finansal piyasaların, iyi, adil işlemeleri durumunda önemli ve 
yararlı işlev gördükleri doğrudur. Ama bu işlev her zaman yararlı yönde değil
dir. Bence son zamanlarda Batı dünyasmda ve Türkiye'de finansal piyasaların 
etkinlikleri pek yararlı olmamıştır. Bu piyasalarda birçok yeni araçlar üretilmiş, 
bunların Batı Dünyasının yaşadığı son bunalıma büyük katkısı olmuştur.

Bu araçlar hakkında açıklamalarıma geçmeden söylediklerime karşıt bir 
görüşü de belirtmeliyim: Finansal piyasaların doğasında dolaylı şekilde de olsa 
toplumsal açıdan yararlı bir şeyler vardır, ama bunlar kısa sürede dış dünyaya 
saf spekülasyon gibi görünecektir.

Konuya finansal piyasalarda yaşanan gölge bankacılık hakkında kısa açık
lamalarla başlamak istiyorum. İsminin de gösterdiği gibi bu işlemler bankacılık 
etkinlikleri niteliğindedir. Ama etkinliklerde bankacılığın tabi olduğu düzenle
melerin ve sorumlulukların dışına çıkılır, yoğun spekülasyonlar yapılır: Sağlık
lı bir finans sisteminin gerekli kıldığı ilkelere kolaylıkla uyulmayabilir, örneğin 
alacak ve borç vadelerinde uyum zorunluluğu göz ardı edilir.

Esasında gölge bankacılık özünde çok eski bir olaydır, yalnızca boyutları, 
karmaşık ilişki türleri, araçları ve kapsamları çok gelişmiştir. Türkiye'de ve diğer 
birçok ülkede benzer bir olay olan tefecilik çok eskilerden beri yaygındır. The 
Economist (November, 12,h, 2011:61) dergisine göre Çin'de tarım dışı ulusal ge
lirin (GDP) yüzde elliye yakın bir parçası devlet şirketlerine aittir. Bu firmaların 
dışında kalan gerçekten bağımsız şirketler resmi kredilerden yararlanamamakta, 
bu ülkedeki gölge banka sistemine başvurmaktadırlar.

Bilindiği gibi, finansal yenilikler arasında finansal türevlerin (ya da araçla
rın) önemli bir yeri vardır. Bazı yazarlar, benim görüşümün tersine, bu araçların 
varlığı ve katkılarını olumlu buluyorlar. Bu yazarlardan biri aşağıdaki yazının 
yazarıdır. (Yazarın bu görüşünü, Batı dünyasmda yaşanan bunalım sonrasında 
da koruyup korumadığını merak ediyorum.)
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Yazıya (Stulz, 2004) göre, dünyada 2004 öncesi otuz yılda bu türevlerin pi
yasasında çarpıcı bir gelişme yaşanmıştır. O yılda (2004 yılı) bu türevlerin piyasa 
hacmi, bazı tahminlere göre, 200 trilyon doları aşmaktadır. Bu toplam, 30 yıl ön
cesindeki değerin yüz katından fazladır. Söz konusu araçlarm çoğu 30 yıl önce
sinde mevcut değildi (s.173). Yazı, s.174 ve sonrasında bu türevleri açıklayarak 
devam etmektedir.

R. M. Stulz, bu yazısında, türevler hakkında şu değerlendirmeleri yapıyor: 
(i) Ciddi tehlikeler yaratmalarına karşın bu araçlar bizi daha iyi yapmışlardır 
ve böyle yapmaya devam edeceklerdir, (ii) Yarar ve zarar dengesinde, türevler 
ekonominin daha etkin olmasına yardım etmektedir, (iii) Tipik olarak, türevlerin 
zararlarının yerel olmasına karşın, tüm ekonomi bu araçlara ait piyasaların var 
oluşundan kazanç sağlamaktadır (s. 174,190,191).

Söz konusu çok boyutlu yenilikler, yeni finansal araçlar hakkında uzman ola
rak konuşabilecek durumunda değilim. Burada, geniş ölçüde The Economist'den 
(February 25* 2012, Special Report) yararlanarak önemli bazı noktaları belirt
mekle yetineceğim.

Yazıda, her ikisi de milattan önce, 3000 yılında bankacılığın Mezopotamya'da 
geliştiği, ilk madeni paranın 640'ta Lidya'da üretildiği kaydediliyor. Devletin 
desteklediği kağıt paranın 1024'te Çin'de ileri sürüldüğü, ilk borsanın 1602'de 
Amsterdam'da kurulduğu yazılıyor. Sonra, finans sistemlerinde gelişmelerin 
yeni araç ve yeniliklerle sürekli biçimde desteklendiklerine, değişikliklerin (mu- 
tasyon) hiç sona ermediğine dikkat çekiliyor (s.4-5).

Şu görüşler de yazıda yer alıyor: Bir yeniliğe ilk katılanlar bilgili ve yetkili 
oldukları halde, sonra katılanların sayısı artıp yeni araç yerleşip benimsendikçe 
risk hakkında fazla bilgili olmayanların piyasalarda ağırlıkları artıyor. Finansal 
araçta oluşan bunalımdan, kayıplardan en çok zarara uğrayanlar da genellikle 
bu yeni kaülanlar oluyor (s.5). Hatta ilk, uzman, bilgili, para babası katılanlar 
kârlarını, bilinçli bir politikayla bu son saf katılımcıların sırtından sağlıyorlar.

Finansın en tehlikeli olduğu anlar onun güvenilir sayıldığı zamandır. Fi
nansal bunalımın bir öğesi, finansal araçlarda var olan riskleri iş işten geçmeden 
anlayamamaktadır. İnsanlar şişmiş finansal ürünlerin risklerini unutma, yeni ya
ratılmış olanları yanlış değerlendirme eğilimindedir. Avrupa'da yaşanan borç 
bunalımı, insanların eskiden beri bilinen devlet borçlarındaki riskleri bile gere
ğince göremediklerini göstermiştir (s.17).

Yeni finansal araçların önemli rol oynadıkları finansal piyasaların bir büyük 
tehlikesi de, sistem içinde yer alan kurum ya da araçların karşılıklı olarak birbir
lerini sigorta etmeleridir. Örneğin borsa yatırımcıları, Türkiye'de olduğu gibi,
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banka hisselerine yoğun yatırım yapmakta, bankaların kârını artırmakta, banka
lar da kazançları ile borsalara garanti sağlamaktadır. Aynı durum bu yeni araçlar 
içinde yer alan "kredi-ödeyememe-değiş-tokuşu" yeniliği için de söz konusudur. 
Bu yeni araç risk transferi anlamına gelmektedir. Sonuçta bunalım gelince iki 
sigorta sağlayıcısı da işlevlerini yerine getiremez hale düşmektedir (s.3-4)

Bir önemli konu finansal piyasaların içinde büyük sayı, işlem ve verilerin 
döndüğü bir otomatik yapıya dönüşmüş olmasıdır. Ortaya çıkan bu çok büyük 
sayılar dünyasında bağıntılar gören ya da gördüğünü sanan hesaplamaların (al
goritmaların) yapılması doğaldır. Her gün bizim televizyonlarda bile, örneğin 
dolar değerinde birçok kırılma noktalarından bahsedilmektedir. Bu durumda bir 
yabancmın (T. Hendershott) söylediği şu tümce önem kazanmaktadır. "Gerçek 
soru şudur: İnsanlar hesaplama yaptıklarında mı, yoksa ticaret yaptıklarında mı 
daha kötü hata yaparlar?" (s. 13-15)

Yazıya göre, bu rapordaki kanıtlar şunu göstermektedir: Finansal piyasa, 
insanların istediği araçları besleyip geliştirmede parlak bir işlev görmektedir. 
Ama piyasa, işler yanlış gidince o kadar iyi işlememektedir. Bu son aşamadan 
önce düzenleyiciler, iş işten geçmeden, yüksek sesle tehlikelere dikkat çekerek, 
olumlu rol oynayabilirler (s. 18). Ben yıllarca önceden beri söylediğim gibi; bu 
son noktanın sıcak parayla ve korkunç cari açıklarla büyüyen Türk ekonomisi 
için de geçerli olduğunu düşünüyorum.

Son olarak, yazının başlangıcında (s. 3) verilen ve finansal yenilikleri olumsuz 
gören P. Volcker, P Krugman, J. Stiglitz'in görüşlerine katıldığımı söylemek iste
rim. Örneğin, T. Stiglitz'e göre ," . . .  bu yeniliklerin çoğu, finansal kesimin toplum
sal işlevlerini yerine getirme yeteneğini geliştirme hedefine yöneltilmemiştir."

Türkiye'de Finans Kesimi

Ben Türkiye ekonomisi açısından bu yenilikler hakkında şöyle düşünüyo
rum: Bu finansal yenilikler Türkiye ekonomisi üzerinde pek etkili olmadı. Ama 
Batı Diinyası'nın finans kesimi çeşitli fonlarıyla, faiz ve kazanç peşinde koşan 
açgözlü, spekülatör yatırımcılarıyla Türkiye ekonomisine büyük kötülükler yap
mıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bu konuları eskiden beri inceledim. Bura
da kısa özetler vermekle yetiniyorum.

Kanımca finansal kesimlerin bu olumsuz etkileri geniş ölçüde şu değişken
ler yoluyla yaşanmıştır: Portföy, sıcak para akımları. Bu akımları yaratan olgu
lar şunlardır: (a) Faizlerin dış dünyadakilerden yüksek oluşu, (b) Yabancı para 
akımlarının Türk piyasalarını etkileme güçleri, (c) Hisse senedi fiyatları ve getiri
lerinde ulaşılan büyük değerler.
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Bunları sırasıyla ele alarak devam ediyorum. Batı dünyasında faizler sıfır
lara, hatta eksi değerlere kadar düşmüştür. Türkiye de bu düşüşlerden yarar
lanmıştır. Yurt içi faiz düşüşlerinde Türkiye'nin 2001 bunalımına karşı aldığı 
önlemlerin büyük katkısı olmuştur. AKP iktidarının önlemleri sürdürmesinin de 
önemli payı vardır.

Faizlerdeki düşüşün Türkiye bütçesinde ulaşılan göreli iyileşmenin sağlan
masında önemli rolü vardır. Öte yandan, bu bütçe sağlığında özelleştirme gelir
lerinin, diğer geçici gelirlerin, dış alım üzerinden alınan büyük vergi gelirlerinin 
belirleyici katkısı olmuştur.

İkinci noktaya (b başlığına) geçerek şunları söylemek istiyorum. Bilindiği 
ve benim çeşitli yazı ve konuşmalarında söylediğim gibi aşağıdaki noktalar 
önemlidir:

(i) AKP iktidarı döneminde, 2002 yılı sonrasında Türkiye'ye yabancı para, kay
nak akımı cari açıktan fazladır. Bu kaynakların büyük kısmını özel ve kamu 
borçları ile, "net hata noksan" başlığı altında yer alan ve büyük tutarlara 
ulaşan kaynaklar oluşturmaktadır. Son kaynağın (hata, noksanın) büyük öl
çüde, yurt içi yerleşik şirketlerin iç ve dış para ve kredileri olduğu düşünül
mektedir.

(ii) Diğer bir önemli kaynak İMKB'ye akan yabancı para ve yatırımlardır.

(iii) Taşınmaz (gayrimenkul) alımı için kullanılan yabancı kaynaklar da sağlığı, 
niteliği benzer özellikte olan bir akımdır. Bu ana kadar söylenen akımlara 
sıcak para (portföy yatırımları) denilmesi uygundur.

(iv) Kaynaklar arasında yabancı doğrudan yatırımlar da bulunmaktadır. 
Türkiye'ye gelen bu akımların şu nitelikleri önemlidir: (a) Bunlar, önemli 
sayılabilecek miktarlara ulaştıkları dönemlerde, geniş ölçülerde zaten ku
rulmuş, mevcut işlere ortaklıklar şeklinde olmuş, genel olarak imalat sanayi 
dışına yönelmiş, yeni iş olanakları pek yaratamaz nitelik taşımışlardır, (b) 
Olumlu etki ve katkıları sınırlı olan bu tür doğrudan yatırımların toplam 
yabancı kaynaklar içindeki payları 2008 yılı sonrasında çok azalmıştır.

Bu açıklamaların gösterdiği gibi söz konusu para akımlarının büyük kısmı 
sıcak paradır. Bunların önemli bir kısmı tersine dönebilir, daha da önemlisi para 
gelişi her an sona erebilir. Akımların kesilmesi, durması halinde Türk ekonomisi
nin bunalıma sürüklenmesi olasılığı yüksektir. Çünkü dış kaynakların cari açığı 
aşmasının sağladığı devlet, Merkez Bankası döviz rezervleri yeterli güvence sağ
layamaz. Bu rezervlerden fazla kısa vadeli dış borçlar vardır.

Böylece bence korkunç düzeylere ulaşmış bu cari açığın sürdürülebilmesi 
olasılığı çok düşüktür. Dolayısıyla bunalımların, büyük tehlikelerin ortaya çık
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ması her zaman beklenebilir. Ama tabii herkes aynı düşüncede değildir. Bu ko
nuda iki görüş tartışılmaktadır.

Özetlemekte sakınca yoksa ilk görüş şunu söylemektedir: Cari açık net bir 
kavramdır, oysa günümüzdeki küreselleşme ortamında, finansal akımlar net de
ğil gayrisafidir. Diğer bir deyişle, finansal piyasalar söz konusu açıklar sorununu 
kendi içsel işleyişiyle çözebilmektedir. Karşı görüş ise, özellikle Türkiye gibi ge
lişmemiş ülkelerde, bu açıkların gayrisafi işlemlerle çözülemeyeceğini, ülkelerin 
sırtına yükleneceğini söylemektedir. (Bu tartışma için (Obstfeld, 2012)'ye bakıla
bilir. Yazar da bu yazısında benim gibi ikinci görüşü savunmaktadır. Bu yazıyı 
ileriki bir çalışmada incelemeyi umuyorum.)

Burada söz konu dış kaynak akımlarının, geniş ölçüde cari açıkla ilgili, aşa
ğıdaki tehlikeleri, olumsuz etkileri de belirtilmelidir:

(i) Geniş ölçülerde enerji harcamaları yapmak, bunlar için dışalıma başvurmak 
zorunda olan Türkiye'nin gelecekte yeterli enerji sağlayamama olasılığı yük
sektir.

(ii) Para akımları TL'yi değerli kılmakta, bunun sonucu dışalımın desteklenme
si, dışsatımın ve yurt içi üretimin, sanayinin (20) kösteklenmesi, sonuçta bü
yük dış ticaret açıkları olmaktadır.

(iii) TL'nin değerli olması ötesinde, özellikle 2009 bunalımı öncesinde çok ya
şanan TL'nin zaman içinde değerlenmesi Türkiye'nin yabancı fon spekü
latörlerine büyük kazançlar sağlamasına yol açmaktadır. Süreç şöyle işle
mektedir: Yabancılar doları Türkiye'ye sokarken, örneğin 1.70 TL üzerinden 
bozdurmakta, çıkarırken 1.60 üzerinden değerlendirmekte, bu yolla büyük 
kazançlara ulaşmaktadır. (Türkiye'nin bu nitelikte ödemeleri için (Bulutay, 
2011b : 494)'e bakılabilir.

(iv) Değerli TL, Türkiye'nin tasarruf ve yatırım yeteneğini olumsuz yönde etki
lemekte, örneğin tasarruf oranı son zamanlarda % 12'lere kadar inebilmek- 
tedir. Aynı olay ve süreç tüketimi şişirmekte, halkm büyük borç yükü altına 
girmesi sonucunu yaratmaktadır. Halkm bu borcu Kasım 2012'de 250 milyar 
TL'yi aşmıştır (Milliyet Gazetesi, 22 Kasım, 2012, s. 10).

Üçüncü konuya (yukarıdaki (c) başlığına) geçtiğimizde, önce hisse senedi 
piyasaları, İMKB'nin gelişmeleri hakkındaki görüşlerimi özetlemek istiyorum:

(i) Bu piyasalar kuruluş aşmalarındaki amaçlarını büyük ölçüde yitirmişlerdir. 
Piyasaların kuruluş amacı şirketlere kaynak sağlamaktı. Uzun süreden beri 
bu işlev geniş ölçüde ikinci plana itilmiş, piyasalar (borsalar) bir spekülas
yon, kumar alanlarına dönüşmüştür.
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(ii) Günümüzde uluslararası finansal kurumlar, fonlar bu borsalara egemen ol
muş, her gün bu dünya piyasalarını yönetir, düzenler hale gelmiştir.

(iii) Aynı borsalar günlük büyük oynaklık içindedir, bu oynamaları şirketlerin 
durumlarındaki gelişmelerle açıklayabilme olanağı yoktur.

(iv) Ayrıca bu piyasalar zaman zaman büyük çıkışlar ("rally" dönemleri) ve bü

yük çöküşler yaşamaktadır.

(v) Günümüzde bu piyasalarda yükselme, şişme, balon eğilimleri egemen gö
rünmektedir. Bu eğilimler Batı Dünyası'nın, Japonya'nın yaşamakta olduğu 
bunalım ve durgunluk durumlarına uymamaktadır.

(vi) Öte yandan borsalarda büyük çöküşlerin yaşanması bu piyasalarda yaratı
lan değerlerin sanal olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.

(vii) Türkiye'de İMKB için de bugün aynı eğilim, şişme dönemi egemendir. Esa
sında İMKB'de yabancılar yüzde 64,65 paya sahiptir. Piyasa geniş ölçülerde 

onlar tarafından düzenlenmektedir.

(viii) Günümüzde İMKB'de oluşan bir istisnai durum da burada sağlanan getiri 

oranlarının dünya ölçeğinde üst düzeylerde, zirvelerde yer almasıdır.

Bu açıklamalarımla finansal piyasalarda yaratılan tehlikelere dikkat çektim. 
Bu piyasaların yanıltıcı, öngörülemez, spekülasyon yüklü niteliklerini gösteren 
aşağıdaki olguları da belirtmek istiyorum.

Önce, The Economist Dergisi'nin yukarıdaki, işler iyi gittiğinde ya da öyle 
göründüğünde parlak bir işlev gördüğü şeklindeki görüşünün tümüyle yanlış 
ve çok tehlikeli bulduğumu belirtmek istiyorum. Esasında raporda, "finansın 
en tehlikeli olduğu anlar onun güvenilir sayıldığı zamandır" şeklinde bir ifade 
de yer almaktadır. Benim görüşümün özünde de bu son anlayış bulunur. Şunu 
söylüyorum: Kısa vadede tüketim, gelir, gönenç artışı sağlar görünen karşılıksız 
finans akımları uzun sürede bunalımlara, büyük tehlikelere yol açar. Kazananlar 
açgözlü uluslararası finans gruplarıdır, kaybeden yabancı fonlara büyük paralar 
ödeyen, geleceği tehlikeye düşen Türk ekonomisi ve toplumudur.

Finansal kesimle, döviz kurları ve hisse senedi fiyatlarıyla ilgili önemli bir 
nokta da şudur: Araştırmaların (örneğin, Obstfeld, Rogoff, 1996) gösterdiği gibi, 

bu piyasalar yoğun belirsizlik ve öngörülemezlik içindedir. Buna rağmen, ünlü 

ABD iktisatçıları, "akılcı beklentiler" gibi, ekonomilerin, piyasa oyuncularının 
yetkin bir belirlilik içinde olduklarını söyleyen kuramları savunmakta (bkz., 
Frydman, Goldberg, 2011:27,28), bu savunmaları ile Nobel ödülleri alabilmekte
dir. Tabii aynı iktisatçılar gözleri önündeki son bunalımı da görememişlerdir.
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Yenilik konusundaki açıklamalarımı, bilim, teknoloji, yenilik, üniversite ko
nusundaki özet açıklamalarla tamamlayacağım. Açıklamalarda, geniş ölçüde, 
(OECD, 2010b : 129,139,143, 208'e dayanacağım).

Bilindiği gibi, dünya'da bilimsel bilgi geniş ölçüde ve genellikle güçlü devlet 
desteğiyle akademik ve kamu araştırma kurumlarmda üretilmektedir. Bu olayın 
temelinde de teknolojik ve iktisadi gelişme ile bilim arasındaki güçlü bağlılık 
yatmaktadır (s. 129).

Öte yandan, bilimle yenilik arasındaki ilişki zaman içinde değişmiştir. İlişki 
eskiden doğrusal nitelikte sayılır, bilimsel gelişmelerin yeni teknolojileri belirle
diği düşünülürdü. Son 40 yılda bu anlayış değişti. Önce, bilimle yenilik arasın
daki ilişkinin tek yönlü olmadığı, karşılıklı olduğu, bilim yeniliği yarattığı gibi 
yenilik isteğinin de bilimsel yaratıcılığı desteklediği kabul edildi. Daha sonraları, 
son zamanlarda yeniliklerde piyasa ve örgütlerin de bilimsel araştırmalar kadar 
önemli olduğu görüşü ileri sürüldü. Ayrıca, deneyime dayalı öğrenmenin de, 
bilimsel olgularm, gelişmelerin ekonomik başarıya dönüştürülebilmesi için zo
runlu olduğu görüşü benimsendi (s. 12).

Önemli, bir değişme de "teknoloji platformlarının" ortaya çıkışıdır. Bu plat
formlarda enformasyon ve iletişim teknolojileri, yaşam bilimi teknolojileri ve 
nano-teknoloji birbirine yakınlaşmakta, bir araya gelmektedir. Bu teknolojilere 
dayanan disiplinler arası araştırmalar genel amaçlı teknolojilerin ortaya çıkması 
sonucunu vermektedir. Bu gelişmelere karşın, özellikle buluşlar sınırındaki yeni
likler artan ölçülerde bilimsel gelişmelere dayanmaktadır (s. 143,139, 208,129).

Aynı kitapta (s. 159), diğerleri yanında, bilgi transferlerini destekleyen bilgi 
piyasalarının oluşturulması önerilmektedir. Bu etkinliklerle araştırmacılar, kamu 
araştırma kurumlan ve yüksek öğrenim kuruluşları ile sanayi arasında karşılıklı 
işbirliği ve eşgüdüm sağlanması istenmektedir. "Bilgi ağları ve piyasalar" aracılı
ğıyla hem ticari hem de ticari olmayan fikir alışverişlerini destekleyen politikalar 
savunulmaktadır. Kitabın başka bir sayfasına (s. 13) göre, giderek artan ölçülerde 
bilgi ve yeniliğe dayanan bir ekonomide, iyi işleyen bilgi ağları ve piyasalarının 
gelişmesi yenilik çabalarının üzerinde önemli bir tesir yapabilir.

Üniversitelerin yeniliklerdeki yeri nedir? Tabii üniversiteler tüm yenilikle
rin kaynağını oluşturan insan sermayesinin üretilmesinde, insanları eğitmede 
temel kaynak ve kurumlardan biridir. Ama bazılarına göre üniversite eğitim po
litikalarında önemli değişikliklerin yapılması gerekir: (OECD, 2010 b: l l ) 'e  göre, 
üniversiteler genellikle gerekli kamu malı üreten kuruluşlar sayılır. Bu anlayış 
değişmeli, üniversitelere yenilik girişimlerinde temel bir rol tanınmalıdır. Bunu 
sağlayacak sürecin özü de, üniversitelere, orada çalışanlara bağımsızlık, rekabet, 
yetkinlik, girişimci ruh ve esneklik sağlamaktır.
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SONUÇ YA DA BAŞLANGIÇ

Geleneksel iktisat, esas akım iktisadi, neo-klasik iktisat kuramı adlarıyla anı
lan yaklaşım günümüze egemen olan Batı iktisat kuramı ya da okuludur. Ben 
çeşitli çalışmalarımda bu kuramı ele alıp eleştirdim. Şimdi de kuramın bazı ilke
lerini belirtecek, sonra bunlar hakkındaki eleştirileri özetleyeceğim. Ama, önce 
bu kuramın geçmişi ve bugünüyle iktisat yaşamı ve kuramına önemli katkılar 
getirdiği şeklindeki görüşümü belirtmek istiyorum. Ama kuramda önemli, göz 
ardı edilemeyecek aksaklık ve yetersizlikler vardır.

Neo-klasik iktisat kuramınm en temel ilkesi bireylerin rasyonel olduğunu, 
öz çıkarları peşinde koştuğunu, piyasa oyuncularının denge içinde bulunduğu
nu söyler. İkinci bir ilkeye göre, piyasalar kusursuzdur ve her aksaklığı kendi saf 
ve öz işleyişle çözebilir niteliktedir. Uzun zamandır kuramda çok yoğun mate
matik kullanılır hale gelmiş, matematikte zarif parlaklığa (elegance) ulaşabilme 
istencesi öne çıkmıştır (21).

Kuramın diğer, burada dördüncü ilkesine göre, insan tercihleri veri, sabit 
olarak alınmakta, geçmişin, ortamın, iktisadi durumun insan tercihlerini, kişiliği
ni pek etkileyemediği varsayılmaktadır. Beşinci ilke kuramda belirsizliklere yer 
vermemektedir. Burada son olarak ele alacağım altıncı ilkeyle kuram her şeyi, 
mal ve hizmetleri, temsili oyuncu (representative agent) varsayımıyla insanları 
tek tür, tek düze, soyut varlıklar olarak ele alır.

Tabii bu ilke ya da varsayımları eleştiren, onlara karşı çıkan görüşler savu
nulmuştur. Şimdi benim de katıldığım bu eleştirileri, eskinden beri çok değerlen
dirdiğim ilkini bir tarafa bırakarak, özetle açıklayacağım. Eleştirileri sıralamaya 
geçmeden W. Brian Arthur (1994: xix) taramdan ileri sürülen ve tüm eleştirileri 
kapsayan bir görüşü aktarmak istiyorum. Görüş, neo-klasik iktisadın farklı, yeni 
fikirlere duyarsız kaldığını söylemektedir.

Kuram, piyasaları kusursuz, her aksaklığı otomatik işleyişiyle çözebilir var
sayımıyla, kapitalizmi savunan saf bir ideoloji haline gelmiş (22), savunucula
rının gözleri önünde oluşan son bunalımı görememiş, hissedememiştir. Aynı 
şekilde kuram gerçek yaşamla ilgilenmeyen bir matematik soyutlama niteliği 
kazanmış, hatta bir soyut tekniğe dönüşmüştür (23).

İnsan tercihlerinin adeta doğuştan sabit nitelik kazandığı varsayımının an
lamsız olduğu bellidir. J. E. Stiglitz'in (2010: 277) söylediği gibi, olaylar, ortam, 
iktisadi dunundaki gelişmeler insanları ve tercihlerini geniş ölçülerde etkilemek
tedir. Kuramda yer bulmayan belirsizlik ise yaşamın birçok olayında, bazen de 
belirleyici niteliğiyle, daima hazır ve nazırdır (24).
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Sonuncu ilkenin eleştirisine geldiğimizde her şeyden önce insanların tek tür 
değil, çok türel olduğunu belirtmeliyiz. İktisatta topluluklar incelendiğinde, ge- 
nil (makro) ekonomi alanına girildiğinde çok türelliğin ele alınması zorunludur. 
Böyle olunca da bireyler arası karşılıklı ilişkiler, işbirlikleri, tamamlayıcılıklar ve 
eşgüdüm, çözümlemelerin temel değişkenleri niteliği kazanır, temsili ajan kavra
mı tamamen geçersiz olur (25).

Eleştirilerin ötesinde yeni iktisat alanları da oluşmuştur. Özellikle İngiltere'de 
"heterodoks" iktisat yaklaşımları geliştirilmiştir (26). Daha çok ABD'de geliştiri
len yeni alanlar arasında evrimci, deneyci, davranışçı, yeni kurumsal ekonomi
ler ve karmaşıklık kuramı bence önemlidir. Bunlar da yoğun biçimde izlenmeli, 
araştırmaların konusu yapılmalıdır.

Bu olgular çerçevesinde bir özgün iktisat okulu oluşturmayı öneriyorum. 
Bu oluşturma girişimde elbette neo-klasik iktisattan, yukarıdaki eleştiri ve yeni 
alanlardan yararlanılacaktır. Bazılarının, giderek daha fazla küreselleşen dün
yamızda ve Türkiye'nin bu konulardaki yetersizleri karşısında bu öneriyi boş 
bir düş sayabileceklerini biliyorum. Ama önerimde ısrar ediyor ve görüşlerimin 
esaslarını özetlemeye geçiyorum.

Sıkça söylediğim gibi, bilimde en temel öğe ele alınan sorunlardır. Kanımca 
Türkiye iktisadının en temel sorunları şunlardır: İnsanların yetenekleri yeterince 
kullanılmamaktadır. Beşeri sermayenin, bilgi ve yeniliğin temel büyüme etkeni 
niteliği kazandığı günümüz dünyasında insanların yeteneği kullanılmadan ge
lişmeye olanak yoktur. Yeteneklerin kullanılmamasının temel nedenleri ise gelir 
ve servet eşitsizlikleri sonucunda büyük halk kitlelerinin yeteneklerinin farkında 
olmayışı, dolayısıyla, potansiyel yeteneklerini kullanamamasıdır. Aynı eşitsiz
liklere de bağlı olarak, insanların yeterli eğitim olanaklarına, kaliteli eğitim ve 
öğrenime erişememesidir.

İlgili diğer bir olgu, insanların çalışma düzeylerinin çok yetersiz olmasıdır. 
Bunun temel kaynakları da açık işsizlik, çalışır görünüp çalışmama şeklinde
ki gizli işsizlik, geçici, yetersiz işlerde çalışma, özellikle kırsal kesimlerde an
cak bazı zaman ve dönemlerde çalışma olgularıdır. Sonuçta, en yoğun biçimde 
Yunanistan'da görülen Güney Avrupa ülkelerinin bir özelliği olan çalışmadan 
uzaklık ve kaçınma Türkiye'de de yaygın bir hastalıktır.

Yeteneğini kullanamama ya da kullanmama, çalışmadan kaçınma olaylarıyla 
iç içe geçmiş sakıncalı bir olgu da, özellikle (sıcak para akımlarının yarattığı gibi) 
havadan düşme yoluyla gelen tüketim tutkusudur. Diğer bir deyişle üretim için 
çalışma yoksunluğu Türk ekonomisi ve toplumun temel bir eksikliğidir. Çünkü 
yalnız tüketimle bireysel yetenekler gelişemez, yaratıcı kimlikler oluşamaz.
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Günümüzün ortamında yaratıcı kişiliğin temelinde üretim bulunmalıdır. 
Üretimin de her türü değil, üretim yüksek manevi, kültürel ve maddi katma de
ğer yaratan üretim olmalıdır. Üst uygarlık düzeyine ulaşma amacındaki manevi, 
kültürel üretim ya da yaratım bilim, düşünce ve sanat alanlarmda yaratılır. Yük
sek maddi katma değer, yenilik, ileri teknoloji içeren mal ve hizmetlerle sağlanır
(27).

Benim için bugün şu konular önemlidir: (i) Bu özgün iktisat kuramı tüm 
boyutlarıyla tartışılmalıdır, (ii) Gelir dağılımı, insan seçiminin ve toplum gönen
cinin gelir dışındaki boyutlarıyla birlikte incelenmelidir. (iii) Tarihsel, kültürel 
olgular, coğrafi konular, iç ve dış göçler, bölgesel farklılıklar derinlemesine araş
tırılmalıdır (28). (iv) Batı dünyasına yakınlığın sonuçları irdelenmelidir, (v) Son 
yıllarda benimsenen dış finansal akımlara bağlı sürdürülemez ekonomik model 
sonucunda yetersiz hale düşmüş olan imalat sanayi, iç yatırım ve tasarruf ola
nakları derinlemesine incelenmelidir (29). (vi) Türkiye'nin gelişmesinde sanayi
leşmeden ziyade kentleşmenin, özellikle İstanbul'da yoğunlaşmanın ön planda 
olması değerlendirilmelidir (30). (vii) Eskiden beri vurguladığım artan getiri ve 
dengesizlik konuları öne çıkarılmalıdır (31). (viii) Aynı şekilde, dışsallıklar, geri 
beslenmeler, karşılıklı ilişkiler, eşgüdüm, işbirlikleri temel araştırma konuları 
arasında yer almalıdır. (ix) Ulusal gelir istatistikleri gibi iktisadi verilerin nitelik
leri ve sağlıkları çok ciddi iktisat sorunu sayılmalıdır.

Tüm bu etkinliklerde öykünmeden ziyade yaratıcılık öne çıkarılmalıdır. Her 
şeyden önce bütün bu konular demokratik, bağımsız, özgür bir düşünce orta
mında yoğun bir şekilde tartışılmalı, böylece bilim oluşturabilmenin ön koşulu 
olan bir bilim geleneği yaratılmalıdır.

Yazımı sonuç kısmının başlığını açıklayarak tamamlamak istiyorum. Baş
lıkta söylenmek istenen şu bilinen görüştür: Düşünme ve sanat ortamında her 
bitiş bir başlangıçtır ya da öyle olmalıdır. Başlık bu görüşü söylediği gibi, sonuç 
kısmının içeriği de aynı şeyi ifade etmektedir:

12 Aralık 2012
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NOTLAR

(1) G. M. Hodgson'a (2004:95) göre, Darvvinci yaklaşım şu fikirlerle birliktedir: 
Değişme, miras edinme (inheritance) ve seçim.

(2) Aynı kitapta (s.8) Walrasçı iktisat ile Keynesçi yaklaşım arasında bir tu
tarsızlık olduğu anlatılıyor: Geleneksel iktisat kuramında 1945 sonrasında 
Walrasçı biril iktisat ile Keynesçi genil ekonomi arasında sağlanan sentez
de, biril ekonomi düzeyinde piyasanın -  temizlendiği tam işlendirme du
rumu, ama genil ekonomik düzeyde olası işsizlik dengeleri öngörülüyor
du. Bu tutarsızlığa haklı olarak karşı çıkıldı. Bu iki yaklaşımdan biri terk 
edilmeliydi.

(3) Burada, Genel Denge Kuramı'nm dayandığı "belitsel (aksiyomatik)" yak
laşımdaki matematiğin, Samuelson'un "Foundations of Economic Analysis 
(1947)" adlı kitabında benimsediği matematikten farklı olduğunu belirtme
liyim. Türevsel hesap, Debreu yaklaşımında yok olduğu halde Samuelson 
tutumunun özüdür. Daha önemli olarak, P. A. Samuelson matematiği be
lirli, gerçek yaşamdaki sorunları incelemek amacıyla, sınanabilir önerilere 
ulaşabilmek için kullanmaktadır.

(4) Farklı iktisatçılar iktisatta farklı ilkelere yer verirler. Örneğin (Robson'a, 
2002: 89) göre bireylerin iktisadi davranışlarında üç temel nitelik vardır: 
Tercihler, inançlar, akılcılık. Bu konularda bireylerin erişebildikleri enfor
masyonun da büyük katkısı vardır. İktisat kuramının temel ilkeleri konu
sunda (Bulutay, 1989)'a da bakılabilir.

(5) Bu konuda, örneğin, (Darby, 1992: 6, 7)'ye bakılabilir.

(6) Bilim felsefesi alanında üç önemli konu sürekli olarak tartışılır. Bunlar, (i) 
tümevarım mı, tümdengelim mi; (ii) gerçekçilik (positivizm), deneycilik 
(empricism) mi, varsayımcılık mı, (iii) öznelcilik mi nesnellik mi önemli
dir? Ben bu konuları önceki çalışmalarımda ele aldım. Burada iki alıntı ver
mekle yetineceğim.

İlk alıntı, üçüncü konudadır: P. R. Kleindorfer'e (2010: 189) göre, entelek
tüel tarihin başından beri, dışımızdaki çevre hakkında (nasıl ve) ne kadar 
bilebiliriz (epistemoloji konusu) felsefenin temel bir alanı olmuştur. Bu ko
nuda, felsefede, nesnellik ve öznellik dalgalarının birbirini izlediğini gör
müşüzdür, günümüzde öncelik öznellikçilerin elindedir. (Benim kanımca 
diğer iki konu için de aynı durum vardır. Esasmda tüm bu konular bilimde 
iç içedir.)

Bu iki konu, (Cumhuriyet, Bilim, Teknoloji dergisinde, 23 Aralık 2011; 6,
13 Ocak 2012 tarihlerinde) güzel şekilde tartışılmaktadır. Ben burada, bu 
tartışmaları başlatan, C. Şengör'ün iktisattaki (önceden) a priori belitlere

109



Geleneksel İktisat Kuramı ve Özgün İktisat Okulu / Tuncer BULUTAY

dayanan anlayışı niteliğindeki görüşlerinden bazı özet, kısa aktarmalar ya
pacağım.

C. Şengör bilimsel etkinliklerde pozitivizmi ve tümevarım yöntemini ya
rarlı, önemli bulmuyor. Ona göre, tümevarımın büyük çekiciliği vardır. 
Bu çekiciliğin kökeni insanın belirsizlikten korkmasıdır. "Bilim  hayal gü
cünün ürünü olan varsayımların oluşturulması ve bunların yanlışlarının 
gözlemle belirtilmesi ile gelişm iştir... (Popper'ci görüş) eleştirel akılcılık 
yani gerçeğin aranması görevini insan akima veren ve varsayımı gerçeği 
aramanm en güçlü aleti sayem, ... gerçeği bulduğunu hiç iddia etmese de 
ona yaklaşmanın en sağlam yöntemidir. (Cumhuriyet, Bilim, Teknoloji, 23 
Aralık 2011:5)

Bilimsel yöntem şöyle gerçekleşir: Önce bir varsayım; sonra bu varsayım
dan belli çıkarımlar yaparak bunları gözlemle kontrol etmek (neyin ne de
tayda gözlenmesi gerektiğini çıkarımlar belirler), yanlışlanan varsayımları 
elemek ve derhal yeni gözlemleri de açıklayabilen yeni bir varsayım üret
mek ve kontrol sürecini yeniden başlatmak. Eğer kâinat sonsuz ise, bu yön
tem bilimin de sonunun olmayacağını gösterir ki bence bilimin en hoş ve 
çekici yanı budur. Bilim tüm otorite ve nihailik iddialarını çürütür. Bilimde 
tüme asla « v a r ı lm a z »  (çünkü bu mümkün değildir) ama tüm « v a r s a 
y ı l ı r »  ve bu varsayım gözlemle kontrol edilir." (C. Şengör, Cumhuriyet, 
Bilim, Teknoloji, 13 Ocak 2012: 19)

(7) Bu konularda yukarda ele aldığım A. Tversky ve A. Kahneman'ın çalışma
larının büyük katkısını belirtmek istiyorum. Onlar tarafından 1970'li yıllar
da geliştirilen Prospek kuramı da önemli bir aşamadır. (Bu kuram ve ilgili 
alanlarda, (Bulutay, 1983)'e bakılabilir.)

Ben diğer yazılarımda da açıkladığım gibi davranışçı ekonomi yaklaşımı
nın katkısını önemli buluyorum. Ama, her konuda olduğu gibi bu konuda 
da farklı görüşler vardır. Bazı iktisatçılar davranışçı ekonomiye karşı çık
maktadırlar.

R. J. Zeckhauser 'e (2010: 316) göre davranışçı ekonomi yaklaşımına en az 
üç temel itiraz yöneltilmektedir.

(i) İlk itiraz şudur: Rekabetçi piyasalarda davranışçı yaklaşımın betimlediği 
(geleneksel iktisat kuramına uymayan) aksaklıklar (anomalies) arbitraj yo
luyla ortadan kaldırılır. Zeckhauser bu görüşü kabul etmemektedir. Ona 
göre, "birçok bilinmez ve bilinenemezler durumunda rekabetçi piyasalara 
ve arbitraja yer yoktur." (Yazımn bulunduğu kitapta dünyada "bilinenin, 
bilinmezin ve bilinemezin" varlığı irdeleniyor.)
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(ii) Bu aksaklıklar, yalnızca dikkatle düzenlenmiş durumlarda ortaya çıkmak
tadır. Bu aksaklıklar görmeyle ilgili yanılsamalar gibidir, merak yaratıcı 
olsalar da nadiren günlük bakışları etkilerler. Zeckhauser'e göre bilinmez 
ve bilinemezler durumları, özünde, görmeye ilişkin yanılsamaların ege
menliği altındaki alanlar olduğu için bu itiraz görece önemsizdir.

(iii) Aksaklıklar insanların nasıl davrandıklarını betimler, nasıl hareket etmele
ri gerektiğini değil. Zeckhauser, yazısında iktisatta insanların akılcı hareket 
etmelerinin incelendiğini yazıyor. (Benim yorumum şu: Söz konusu itiraz, 
iktisat biliminin "normativ (olması gereken)" bir yaklaşımı benimsemesini 
öneriyor. Ben bu tür öneriye karşı değilim. Ama böyle bir yaklaşım benim
sendiğinde, birçok konu, bu arada gelir dağılımının eşitsizliği sorunu ikti
sadın temel konularından birini oluşturmalıdır. Esas akım iktisatçılarının 
böyle bir yaklaşımı benimseyeceğini sanmıyorum.)

(8) S. Bowles ve R. Edwards (1985 :14)'de şu görüşler yer alıyor: Birkaç yıl ön
cesine kadar iktisat bilimi tek bir bütün olarak takdim edilirdi. Bu bilimde, 
küçük anlaşmazlıklar dışında, her iktisatçı aynı görüşü paylaşırlardı. "U z
man olan iktisatçılar onu bilir, senin de onu öğrenmen gerekir" denirdi. 
Ama şimdilerde iktisatçılar anlaşmıyor: Birçok farklı ekonomik yaklaşım 
var. Bu çeşitli yaklaşımlar farklı, sıkça da birbirine doğrudan karşıt sonuç
lara ulaşıyorlar.

(9) 2011 yılı sonuna ait bir sayısında The Economist, 21 ölçüte dayanan bir 
karşılaştırma yapmış ve şunları bulmuştur: Çin, bu ölçütlerin yarısından 
fazlasında şimdiden ABD'yi yakalamıştır ve on yıl içinde de hemen hep
sinde yakalayacaktır. IMF'nin hesaplamalarına göre, satın alma paritesine 
göre belirlendiğinde Çin'in ulusal geliri ABD'ninkini aşacaktır.

Tabii Çin'le, ABD arasında birey başına gelir ve tüketim gibi birey başı
na verilerde büyük fark vardır, birey başına gelir Çin'inkinin dört katıdır. 
Aynı şekilde savunma alanında ABD'nin harcaması Çin'in aynı harcamala
rının beş katıdır. Öte yandan Çin'in söz konusu savunma harcamaları hızla 
artmaktadır.

(10) Bilindiği gibi ABD ekonomisinde oluşan ev balonu "subprim e" bunalımını 
yaratmıştır. Ünlü ABD Merkez Bakası Başkanı Greenspan dahil birçok ikti
satçının öngöremediği bu bunalımın arkasında spekülatif balon hareketleri 
bulunmaktadır. (Bkz. (Shiller, 2008, özellikle s. 3 ))  Bunalımın etkileri, özel
likle Avrupa'da bugün de sürmektedir.

(11) Bu hareketler için (Fryer Jr., Loury, 2005: 147, 148, 157, 158)'e bakılabilir. 
Yazıda ABD'deki ırksal doğrulayıcı (düzeltici), destekleyici hareketler hak- 
kındaki tartışmalarda bazı geçersiz mitler ve yanlış anlayışların yer aldığı 
söyleniyor. Yazı kamunun doğru saydığı bu yanlışları aydınlatmayı amaç

111



Geleneksel İktisat Kuramı ve Özgün İktisat Okulu /  Tuncer BULUTAY

lamaktadır. Bu yanlışlardan beşincisi şunu söylemektedir: "Eğitim ya da 
meslek geliştirme düzeltici hareketi ne kadar erken başlatılırsa o kadar iyi 
olur." Oysa bu hareketlerin, yaşamın gelişme aşamasında erken ya da geç 
başlamasının daha iyi olup olmaması konusu halen (değerlendirmeye) açık 
bir görgül sorun olma niteliğini korumaktadır.

(12) R. Barro'ya göre, harcama ve vergilerde de azalma ile ölçülen devlet hac
minde yüzde 10 düzeyinde bir kesinti (ülkelerin) uzun süreli büyüme ora
nını, yılda yüzde 0,1 oranında artıracaktır (Klenow, Rodriguez -C lare, 1997: 
600). Aynı şekilde, eski okumalarımdan anımsadığıma göre, E. C. Prescott, 
son bunalım öncesinde ABD ile Avrupa (Fransa) büyüme hızları arasın
daki, ABD lehine olan farklılığı ABD'de vergilerin daha düşük olmasına 
bağlamaktadır.

(13) Özellikle Afrika kıtasına ait olan hastalık, düşük tarımsal verimlilik gibi 
coğrafi konular için, (Levine, 2005: 80, 82)'ye bakılabilir.

(14) Bu konularda önceki bir yazıma (Bulutay, 2004:48 -  52) bakılabilir. T. Beck, 
A. Demirgüç, Kunt, R. Levine (2003) şu bulguya ulaşıyorlar: Ülkelerin me
deni yasalarının türü mülkiyet haklarını etkiler. Fransız medeni yasasını 
benimsemiş ülkelerde mülkiyet haklarına saygı, İngiliz medeni yasasına 
sahip ülkelerdeki saygıdan daha düşük düzeydedir. Ama aynı yazıda, iç
lerinde Türkiye'nin de bulunduğu birçok gelişmekte olan ülkede mülkiyet 
haklarına saygı yüksek düzeylerdedir (Levine, 2005: 69, 70,83).

Aynı yazıda (s. 81) W. Easterly'nin 2006 tarihli bir yazısında ulaştığı şu bul
gu aktarılıyor: İçinde yaşayan AvrupalIların oranının daha yüksek bulun
duğu eski koloniler daha yüksek oranda eğitimli halka sahip oluyorlar. Bu 
yüksek oran iktisadi büyümeyi ve daha iyi kurumların oluşması olanağını 
artırıyor.

Aynı dergi sayısında diğer bir yazı (Svensson, 2005) yolsuzluk konusunu 
sekiz soru çerçevesinde inceliyor. Kamu yolsuzluğu şöyle tanımlanıyor: 
Kamu yetkisinin özel çıkar için kötü kullanımı (s.20). Yazıda ülkelerdeki 
yolsuzluk düzeyi ile birey başına gelir arasında eksi bir ilişkiye ulaşıyor (s. 
26,27,39). Yalnız yazıda bu ilişki dahil, yolsuzluk alanmda birçok konunun 
açık olmadığı da belirtiliyor. Yazı (s. 20) Türkiye'de geçmiş bir depremde 
ölü sayısının yolsuzluklar nedeniyle arttığı da belirtiliyor.

Yazının sonuç kısmında (s. 40) bir ilginç belirsizlik de, Çin için ileri sürü
lüyor: Çin hızla büyümektedir ama aynı zamanda yolsuzluğun en yüksek 
olduğu ülkeler arasında gösterilmektedir (s. 25). Şu sorular soruluyor: Yol
suzluk Çin'de daha az zararlı mıdır? Çin, yolsuzluk daha az olsaydı daha 
hızlı büyüyebilir miydi?
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(15) Dış ticaret ve dış göç, göçmenlerin kazançları konusunda ulaşılan diğer iki 
bulgu için (Klenovv, Rodriguez -  Clare, 1997: 612, 613)'e bakılabilir.

(16) Bkz. (The Economist, December 10lb, 2011: 76). Aynı yerde kaydedildiğine 
göre, Steven Durlauf ve arkadaşları, iktisatçıların veri sahibi ülkelerin sayı
sına yaklaşan ölçüde "büyüme etkeni" (askeri darbeler ve Konfüçyüs'cülük 
dahil) buldukları sonucuna ulaşıyorlar.

(17) Hürriyet Gazetesi'nde (22 Aralık, 2012:19) Vahap Munyar'm yazısında, 
mavi yakalı bir işçinin yenilik önerisine rastladığım bir olay ve süreç hak
kında Ford Otosan genel müdürünün açıklamalarını, özetleyerek aktarmak 
istiyorum: "3  yıl öncesine kadar boyahanemizden çıkan çamuru bertaraf 
etmek için ton başına 300 Euro öder(dik)... mavi yakalı bir personelimiz, 
'Bu çamurun içinde solvent var, yanıcı bir madde haline getirip, kullanıl
masını sağlayabiliriz' önerisini ortaya koydu."

Yaptığımız araştırmalar sonunda çamuru kurutma yöntemleri üzerinde 
yoğunlaşıldı. "Antalya'da domates, patlıcan kurutmasında kullanılan sis
temden yararlanılabileceği görüldü. ...Bu araştırmalar için 270 bin Euro 
harcadık... "Yılda 2 milyon lira tasarruf etmiş olduk. En önemlisi elimizde 
para, boyahane çamurunu bertaraf etmek için sıra beklerdik. Şimdi onlar 
geride kaldı."

(18) "Sosyoekonomik koşulları daha iyi olan ailelerde doğan çocuklar, okulda 
ve üniversitede daha başarılı oluyorlar, kalp hastalıklarına daha az yakala
nıyorlar, formlarmı daha iyi koruyorlar, daha keskin bir zihinsel yapı edi
niyorlar ve daha uzun yaşıyorlar." (Reyhan Oksay (Türkçesi), Dünyanın en 
uzun süreli epidemolojik (salgınlara ilişkin) çalışmasından çıkan sonuçlar, 
Cumhuriyet, Bilim, Teknoloji, 3 Şubat 2012: 10, 11. Kaynak. Nature, vol. 
473 ,3  Mart 2011)

(19) Bu yetenek ya da ilkelerin diğer altısı şunlardır: (i) Sürekli öğrenme isteği, 
merak, (ii) Hatalarından öğrenme deneyimi, ısrarı ve arzusu, (iii) Deneyi 
canlandırma aracı olarak başta görme yeteneği yer almak üzere duyuları 
sürekli olarak geliştirme. (Dördüncü metinde), (v) Bilimle sanat, mantıkla 
düş gücü arasındaki dengeyi geliştirme, tüm -beyin düşüncesine ulaşma,
(vi) Zerafeti, hünerli olmayı, iki eli de iyi kullanmayı, vücutça uyumlu ve 
dengeli olmayı geliştirme, (vii) Her şeyin ve olayın birbirleriyle ilgili oldu
ğu bilincine varılması, buna önem verilmesi, sistemler düşüncesine sahip 
olunması (Gelb, 2009: s. 9).

Bunlar içinde, Leonardo alışılmış (konvensiyonel) aklı sorgulamaya önem 
verir. Kişinin çocukluk dönemindeki güçlü sorgulama yeteneğini canlan
dırmasını önerir. Karışıklıklara, şaşkınlıklara tahammülünün, yaratıcı kişi
lerin en ayırıcı özelliği olduğunu söyler (s. 9 ,1 0 ,1 1 ).
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H. Gardner'in yedi tür zekası şunlardır: (i) Mantıksal -  matematik, (ii) sözel
-  dillere ilişkin, (iii) mekânsal -  mekanik, (iv) müzik alanında, (v) vücutla
-  hareketlerle ilgili, (vi) insanlar arası -  toplumsal, (vii) kişiye özel, kendini 
bilme şeklinde zeka (s.4).

(20) Yukarıda açıkladığım gibi seri üretim (imalat) genel üretim sürecinin yal
nızca bir aşamasıdır. Aykut Çöker (Cumhuriyet Teknoloji, 17 Şubat 2012: 
6) bu konuda Türk ekonomisinin durumunu aşağıda sözcüklerle ifade edi
yor: "Türkiye başarılı bir imalat merkezidir. Ama ondan öteye geçemiyor. 
Teknoloji geliştiremiyor, yeni ürün, üretim yöntemi, yeni sistem geliştire
miyor. Yeni marka yaratamıyor."

Ben bu görüşe katılıyorum. Yukarıda yararlandığım T. A. Altay'm (2012: 
15) şu görüşüne de katılıyorum " .. .  imalat (seri üretim) yetkinliği önemlice 
bir istihdam alanı yaratır... .İmalat alanı Türkiye'yi terk ettiğinde doğabile
cek sıkıntıları düşündüğümüzde 'otomotiv imalatının' Türkiye'de kalma
sını istemeliyiz." Ama, her iki yazarın da kabul ettiği gibi, Türkiye bununla 
yetinemez.

Öte yandaki, 2000 yılı sonrasında yaşanan yoğun sermaye serbestliği, kü
reselleşme, dikine uzmanlaşma ortamına yerleşen AKP iktidarında uygu
lanan sıcak para akımlarına dayalı büyüme modelinde yüksek katma de
ğerli, yenilikler üreten olanaklar geliştirilemediği gibi, seri üretime dayalı 
sanayi üretiminin payı da pek arhrılamamıştır. Aşırı değerli TL'ye bağlı 
olarak ucuz ara malı dışalımı sanayi üretimini kösteklemiştir. Televizyon
lar da, gazeteler de 26, 27 Kasım 2012'de yer aldığı gibi, sanayide kapasite 
kullanım oranı yüzde 74'tür. İmalat sanayinin GSYH içindeki payı 2002'de 
% 17,8'den, 2011'de % 16,3'e düşmüştür (TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, 
2011: 346); aynı oran, 1998 yılında % 23,9'du (Bulutay, 2011 b: 490).

Burada önemli bir ayırıma da dikkat çekmek isterim. İş olanağı yaratma
da küçük şirketler mi yoksa yeni, genç firmalar mı önemli rol oynarlar? 
Bu soru önemlidir, çünkü genç firmalar genellikle başlangıçta küçük olur
lar, dolayısıyla burada söz konusu iki katkı birbirine karışmış durumda 
olabilir. ABD'de yapılan bir araştırma söz konusu sorunun yanıtına şöyle 
ulaşmıştır: Önemli olan şirketin küçük olması değil, yeni, genç olmasıdır. 
Zaman içinde büyüyemeyen küçük şirketlerin iş yaratma, dolayısıyla bü
yüme gücü zaman içinde azalmakta, sıfırlar düzeyine, hatta eksilere düşe- 
bilmektedir. İş, büyüme yaratan firmalar küçük başlayıp, yenilikler yara
tan ve büyüyen şirketler olmaktadır. (Bkz., The Economist, March 3rd, 2012: 
12, 69).
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(21) R. E. Backhouse'a (2010) göre iktisatta matematiğin öne çıkmasının altın
da yatan neden Keynesçi genil (makro) ekonomiyi daha kesin, güçlü (ri
gorous) yapma amacıdır. Bu amacı gerçekleştirmenin de dört yolu şunlar 
olmuştur: (i) Matematik modeller oluşturmak, (ii) devingen ilişkileri göz 
önüne almak, (iii) gerçek dünya verilerini modellerde kullanmak. Bu üç yol 
ya da süreç sonucunda çok büyük ekonometrik modeller oluşturulmuştur 
(s. 119,120,121).

T. C. Koopmans'a göre, A. Burns ve W. C. Mitchell (1945) gelir dalgalanma
larını yedi değişkeni kullanan gözlemleriyle ölçmüşlerdir. Ama bu ölçüm 
kuram olmadan yapılan bir uygulamadır. Oysa bir kuram, bir model olma
dan geçerli verileri seçmek olanaksızdır. Bum s ve Mitchell'in yaptıkları, ik
tisatta "  (Astronomideki ünlü) Kepler aşamasıdır." Oysa iktisatta Newton 
aşamasına geçilmelidir. Çünkü ancak bu aşamada gözlem kuramca yapı
landırılıp belirlenir (Backhouse, 2012: 215).

İktisadın matematikleşmesinde dördüncü yol, genil ekonominin biril eko
nomik ilkelere dayanmasının gerektiğini söyleyen yaklaşımdır, (s.121) Bu 
yaklaşım son yıllarda temel tartışma konularından biri olan ve kendini 
Keynesçi sayan iktisatçılarla Yeni Klasik İktisatçılar arasında geçen yoğun 
tartışmaları yarattı. Bu tartışmalar aynı kitabın sonraki sayfalarında (s. 122 
-136) anlatılmaktadır.

Bu sayfalar arasmda (s. 133 -  136), E. Malinvaud'un, W. Buiter'in, P. 
Krugman'ın, Keynesçi görüşe koşut ifadeleri yer almaktadır. E. Malinvaud'a 
göre, 1970'lerin enflasyon içinde durgunluk durumu (stagflation) piyasala
rın sunum-istem dengesinde olmadığını göstermektedir (s. 133). W. Buiter 
ise Yeni Klasik akılcı beklentiler devriminin ekonominin işleyişiyle ilgilen
mediğini, özellikle finansal istikrarsızlığı göz önüne almadığını söylüyor 
(s. 135, 136). P. Krugman, bu tür iktisatçıların insan akılcılığının sınırlılık
larını göz önüne almadığı oysa bunların balonlara ve çöküşlere yol açtığı, 
kurumların çılgınlaşabildiği, özellikle finansal piyasalarda piyasa aksaklık
larının oluştuğu görüşünü savunuyor (s. 135). Ben bu tartışmaları önceki 
çalışmalarımda (Örneğin (Bulutay, 2010 ve Bulutay, 2011a) da inceledim.

(22) Neoklasik iktisat kuramının bir ideolojiye dönüşüp dönüşmediği, doğal 
olarak, tartışmalıdır. Bazı iktisatçılar dönüşme savını yadsırlar. Buna karşı
lık, örneğin J. E. Stiglitz, içindeki tüm oyuncuların dünya hakkında tam en
formasyona sahip oldukları akılcı beklentiler modelleri için 2002'de şunları 
yazmıştır: "Bu tür modeller, özellikle Amerika'nın lisansüstü okullarında, 
ters yönde kanıtlara karşın, egemen olmuştur. Bu egemenlik ideolojisinin 
bilim üzerinde zaferinin şahididir." (Backhouse, 2010:147)
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Benzer görüşler j. E. Stiglitz'in (2010: 238) yeni bir kitabında da yer almak
tadır: "İktisat (iktisatçıların düşünmek isteyeceklerinden fazla bir şekilde) 
bilimsel bir disiplin olmaktan çıkmış, serbest piyasa kapitalizminin en bü
yük övücüsü (şakşakçısı) olmuştur. ABD, ekonomisinde reform yapmayı 
başaracaksa, iktisadını reform etmeyle başlaması gerekebilir."

(23) Matematik ve istatistik hakkında daha ilginç ve yeni bir görüş (Colander, 
et. al., 2008: 238) de ileri sürülüyor. Basit gerçek şudur: Formel genil ku
ramsal çalışma artık genel genil iktisat kuramcısı tarafından, matematiğin 
ve istatistiğin çeşitli dallarında uzman bilgisine sahip olmadan, yapılamaz. 
Durum, mühendislerin ya da uygulamacı fizikçilerin, yalnız başlarma, ku
ramsal fiziği yapamamalarıyla aynı niteliğe bürünmüştür. Günümüzde 
var olan araçların teknik yönden çok gelişmesi karşısında bilimsel iktisat 
şu aşamaya gelmiştir. Genel genil iktisat bilim adamı her şeyi -  politika, 
kuram ve görgül çalışma -  yapar fikrinden bilimsel iktisat vazgeçmelidir.

(24) Burada, esas akım ekonomisinde Knight -  Keynes belirsizlik kavramının 
kullanılmasındaki azalışı inceleyen bir yazıya (Hodgson, 2011) dikkat çek
mek istiyorum.

(25) Belirttiğim bu düşünceleri destekleyen, (Colander, et. al., 2008: 236, 237, 
238)'den aldığım aşağıdaki görüşleri de aktarmak istiyorum. Esas akım ik
tisadının DSGE modelini eleştirenler şunları söylüyor: Genil iktisadı ayrı 
bir araştırma alanı yapan, bireyler, ajanlar arasındaki karşılıklı ilişki sonu
cunda oluşan toplu davranışın karmaşık nitelikleridir. Karmaşık bir siste
min toplu davranışına yalnızca bireylerin çözümlemesiyle ulaşılamayacağı 
için, temsili ajan modelleri, genil iktisat kuramının en temel sorunlarına 
yeterince hitap edemez.

Herhangi bir anlamlı genil ekonomi modeli, yalnızca bireylerin nitelikle
rini değil, aynı zamanda bireyler arası karşılıklı ilişkilerin yapısını da çö- 
zümlemelidir. DSGE modellerinin teknik güçlükleri, onlardan daha ger
çekçi belirlemeleri olan modellerin aşağıdaki güçlükleri yanında hafif kalır: 
Çöktürel ajanlar, istatistik devingenlik, çoklu denge (ya da dengesizlik) ve 
içsel öğrenme. Biyolog Stuart Kaufman'm söylediği gibi, "dengede bir or
ganizma ölüdür."

(26) T. Lavvson (2006: 501, 502), heteredoks iktisadın esas akım iktisat projesin
de karşı çıktığı noktanın bu projenin temel sonuçları ya da temel çözüm
leme birimleri olmadığını, akımın yöntem konusuna yaklaşımı olduğunu 
söylüyor. Çağdaş iktisadın esas akım projesi, tüm ekonomiyi kapsayan bir 
ilke olarak, şu noktada ısrar etmektedir: Ekonomik olaylar yalnızca (ya da 
yalnızlığa yakm biçimde) belirli matematik -  tümdengelim akıl yürütme 
yoluyla araştırılmalıdır. Yazıda (s. 490) Leontief, Friedman, Coase gibi ünlü
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iktisatçıların da böyle yoğun matematik kullanımına karşı çıktıkları anlatı
lıyor.

Aynı konuda, (Backhouse, 2010: 7 ,8)'de de şu görüş yer alıyor: Heterodoks 
iktisatçılar, iktisat disiplinine egemen olan ortodoksluğa karşı çıkmakta
dırlar. Bu ortodoksluk bazen ekonomi hakkında belirli inançlar olarak ta
nımlanabilmektedir. Daha çok da eleştiriler geleneksel iktisadın yöntemine 
düşmanlık şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ortak kabul gören yöntem ve pra
tiklere toplu bir saldırının, yadsımanın güzel bir örneği Tony Lawson'un 
(yukarıdaki yazarm) "Economics and Reality (1997)" adlı kitabıdır. Lavvson 
şu görüşü savunmaktadır: Ortodoks iktisat kuramı ve bu kuramı gerçek 
dünya verilerine uygulamak için kullanılan istatistik yöntemler derinden 
kusurludur. Bu kuram ve yöntemler ancak kararlı görgül düzenliliklere sa
hip bir dünya için geçerlidir. Böyle düzenlilikler iktisat olaylarında yoktur. 
Dolayısıyla söz konusu ortodoks yaklaşım yararlı meyve ve sonuç vere
mez. P. Ormerod'un da aynı niteliklerde, 1994 tarihli bir kitabı vardır. (İyi 
anımsıyorsam, Ormerod yakın zamanda da bu özellikte bir kitap yayınla
mıştır.)

(27) C -  T, Hsieh, P. J. Klenow'a (2010) göre, büyüme ve gelişmenin belirle
yicileri, büyüme etkenleri fizik sermaye, beşeri sermaye ve toplam etken 
verimliliğidir. Bu üçlüye yönelten üç farklı belirleyici ise farklı yazarlarca 
savunulan şu öğelerdir: (i) Coğrafya, iklim, şans, (ii) kurum ve kültür, (iii) 
politika, yasa egemenliği, yolsuzluk. Söz konusu büyüme etkenlerinin he
saplanan katkıları, beşeri sermaye için % 10 -  30, fizik sermaye için % 20, 
kalıntı şeklindeki toplam etken verimliliği için % 50 -  70'dir (s. 207, 222).

Toplam etken verimliliği hasılayı doğrudan da dolaylı yollarla da etkileye
biliyor. Dolaylı etki fizik sermaye yoluyla ve sermaye fiyatını düşürerek, 
beşeri sermaye yoluyla ve hasıla fiyatına göre okullaşmayla gerçekleşiyor. 
Yazının saptadığı önemli bir olgu da şu: Firmalar ve endüstriler arasında 
yanlış girdi tahsisi kalıntı şeklindeki toplam etken verimliliği farklılıkları
nın önemli belirleyicisi olabiliyor (s. 207, 222).

(28) J. D. Sachs'a (2012:148) göre, " coğrafya yalnızca uluslararası iş bölümünü 
ve servetin, yoksulluğun örüntüsünü değil, aynı zamanda ilkeler içindeki 
insan ve gelir dağılımını da şekillendirmiştir." Bence Türkiye'deki bölgesel 
ve kentsel dağılım da bu görüşe uygundur.

J. D. Sachs, bu yazısmda Acemoğlu ve Robinson'un (2012), önceki yazımda 
(Bulutay, 2012b) isimini belirleyemediğim kitabını değerlendirmektedir. 
Kitapta tek büyüme etkeninin siyasal kurumlar olduğu görüşü savunulu
yor. Kitaba göre, iktisadi kalkınma "herkesi içeren (kapsayan) (inclusive)" 
siyasal kuramların varlığına dayanır, siyasal kuramlar ise bireysel hakları
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savunan çoğulcu sistemler olarak tanımlanabilir. Bu siyasal kurumlar da 
herkesi içeren ekonomik kurumlara yol açar. Ekonomik kurumlar özel mül
kiyeti güvence altına alır ve girişimciliği teşvik eder. Buna karşılık dışlayıcı 
(extractive) kurumlar, gücü azınlığın tekeline sokar ve dışlayıcı ekonomik 
kurumlar doğurur. Bu ekonomik kurumlar da adil olmayan düzenlemeler 
ve (piyasalara girişte) engeller yaratır (Sachs, 2012:142).

Yine Sachs, bu yazısında Acemoğlu ve Robinson'un kitabını eleştiriyor. 
Kitabın yazarlarının birçoklarının işitmek istediği bir öykü söylediklerini 
belirtiyor. Bu öyküye göre Batı demokrasisi yalnızca siyasal olarak değil 
iktisadi olarak da yararlıdır. Oysa, Sachs'a göre, gerçek ekonomik yaşam 
ne o denli açık, dürüst ne de o kadar adildir (s. 150).

(29) Güven Sak'm (2012) yazışma göre, TEPAV iktisatçılarının hesaplamaları 
ile de uyuşan, "M e Kinsey'in 'Manufacturing the Future'...raporunda (bir) 
bulgu" yer alıyor. Bu bulguya göre, "2010 yılında Türkiye dünya sanayi 
devleri listesinde yok" Oysa " . . .  Turgut Özal geldi: Türkiye dünya sanayi 
devleri listesine girdi. 1990'da oradaydık. 2000'de de oradaydık."

(30) Burada konuyla ilgili E. L. Glaeser'in (1999) yazısına dikkat çekmek isti
yorum. Yazıda A. Marshall'ın görüşlerine dayanılarak bir model oluştu
ruluyor. Modelde insanların birbirleriyle karşılıklı ilişkiye girerek beceri 
elde ettikleri, yoğun kentsel alanların karşılıklı ilişkilerin hızını artırdığı 
olguları esas alınıyor. Yazı, beceri getirilerinin, öykünme yoluyla öğrenme 
yeteneğinin ve ekonomiden sağlık düzeyinin yükselmesi durumlarında 
kentleşmenin yoğunlaşacağı görüşünü ileri sürüyor.

(31) P. Krugman (2009), akademik mesleğe başladığı yıllarda, dış ticaret kuramı 
konusunda aksak rekabetin ve artan getirinin önemi konularını incelemek 
istediğinde karşılaştığı güçlükleri anlatıyor. Dış ticaretin, eski zamanlar
da birbirine benzemeyen ülkeler arasmda yapıldığını, bu ticaret şeklinin 
klasik karşılaştırmalı üstünlük kuramma uyduğunu, yakm zamanlarda ise 
birbirine benzer ülkelerde yapılır hale geldiğini açıklıyor. Çalışmalarında 
önem verdiği artan getirinin kendisine çok şey öğrettiğini, bu konuya ge
tirdiği katkılardan kıvanç duyduğunu söylüyor, (s. 561, 562, 570)
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FİNANSAL İSTİKRAR VE MAKRO SAKINGAN 
POLİTİKA YAKLAŞIMI

Haşan ERSEL1 

Özet

2008'in son çeyreğinde küreselleştiği kabul edilen kriz2 iktisatçıların iki soruya, ola
bildiğince çabuk, yanıt vermeleri gerektiğini ortaya koydu. Bunlardan ilki, doğal olarak, 
bu krizin içinden nasıl çıkılacağı ve şayet varsa, çıkış yolu seçeneklerinden hangisinin top
lumsal maliyetinin en az olduğu idi. İkinci soru ise, ekonomilerin bu tür bir krize bir daha 
düşmemeleri ne tür önlemler alınması gerektiği idi. Bu çalışmanın amacı, ikinci sorunun 
çerçevesi içinde ortaya konulan finansal istikrarın sağlanması sorununu ele almak.

Bu amaçla iki görüş temel almıyor. Bunlardan ilki,finans kesiminin artan önemi
nin piyasa ekonomilerinin kurumsal yapısındaki önemli bir değişikliğe işaret etmesi. Bu 
konu ilk bölümde ele alınıyor. İkinci görüş ise finansal istikrarın bir kamusal mal olması. 
Çalışmanın ikinci bölümünde finansal istikrarın ne olduğu, üçüncü bölümünde ise bu 
kavramın niçin bir kamusal mal olarak ele alınması gerektiği ele almıyor. Çalışmanın 
izleyen üç bölümünde finansal istikrar kamusal malının nasıl sunulabileceği üzerinde 
duruluyor. Son bölümde ise çalışmanın eksik bıraktığı “küresel boyuta" dikkat çekiliyor.

1. Finans Kesiminin Artan Önemi

Çağdaş bir piyasa ekonomisindeki Kim iktisadi karar birimleri, faaliyetle
rini sürdürebilmek için finans kesimi ile ilişki içinde olmak zorundadırlar. Bu 
nedenle de finans kesiminin piyasa ekonomisinin çekirdeğini oluşturduğu gö
rüşü genelde kabul görmektedir. Öte yandan 1980lerin başından bu yana iyice 
belirginleşen bir başka olgu da finansal faaliyetlerin küresel boyut kazanmada 
diğer kesimlere oranla çok daha önde gitmesidir. Bu gelişmeler, finansal kesimin 
öneminin arttığı noktasında görüş birliği oluşmasına yol açmışsa da ulaşılan du

1 Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1967 mezunu. Hocam Prof. Dr. İsmail Türk'le 
mezuniyetimden sonra hem fakültede hem de Sermaye Piyasası Kurulunda beraber çalışma olanağı 
elde ettim. Öğrenciliğimden başlayan bu süreç içinde kendisinden, sadece bilimsel alanda değil, 
insan ilişkilerinde ve yöneticilik konusunda çok şey öğrendim. Yaşamımda bu öğrendiklerimden çok 
yararlandım. Kendisine minnettarım. Makale, 5 Eylül 2011 tarihinde yazılmış ve düzeltmeler ise 20 
Aralık 2012 tarihinde yapılmıştır.

2 Yazının kalanında, söz konusu krizin bu çalışma yapıldığında bitmediği göz önüne alınarak, kısaca 
"2008+ krizi" ifadesi kullanılacaktır.
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rumu değerlendirmede farklılıklar sürmektedir. Bu görüşler finansın bağımsız
laşmasından, ekonominin bütünü üzerinde hakimiyet kurmasına kadar yayılan 
bir yelpaze içinde dağılmaktadır. Bu farklılıklar kuşkusuz önemli olmakla bir
likte, bu yazıda, söz konusu görüşlerin temelinde yatan ortak noktalar üzerinde 
durulmaktadır.

İletişim ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler finansa kesiminin rolü
nün artmasında büyük bir rol oynamıştır. Bunlar, söz konusu kesimin finansal 
kaynakların aktarımı işlevini çok daha etkin ve büyük ölçekte yapmasını sağ
lamıştır. Finans kesiminin kârlılığındaki artış eğilimi, bu kesimde rekabeti de 
yoğunlaştırmıştır.3 Bu süreç sonuçta finans kesiminin hem şirketlere hem de hane 
halklarma sundukları hizmetler yelpazesini, geliştirerek, genişletmesine ve işlem 
maliyetlerini düşürmesine yol açmıştır. Dolayısıyla, 30 yıl gibi kısa sayılabilecek 
bir süre içinde, daha önce finans kesimi dışında ele alınan pek çok sorun artık bu 
kesimin aracılığı ile çözülmeye başlanmıştır.4

Bu gelişmeler, kuşkusuz, ekonomilerin kurumsal yapısını da değiştirmiştir. 
Artan bilgi kullanımı gereği bunu yapabilecek donanımda olan kişilerin hem fi
nans ve hem de şirketler kesiminde5 yoğun bir biçimde istihdam edilmesine ve 
karar almada çok daha etkin rol oynamasına yol açmıştır. Bu bir anlamda, gele
neksel işveren (kapitalist) tanımı içinde yer alan yönetim fonksiyonunun, gide
rek yöneticilere devredilmesi anlamına gelmektedir. Aslında, bu yeni bir olgu da 
değildir. Yöneticilerin şirketlerin kararlarında giderek daha fazla rol oynaması 
olgusu, XIX. yüzyıldan bu yana gözlenmekte ve hatta bazı yazarlarca "yönetsel 
kapitalizm" (managerial capitalism) olarak adlandırılmaktadır. Son 30 yılda bu 
olguya eklenen boyut ise sermayedarın (sermaye koyan6) konumundaki değiş
medir. Geleneksel yaklaşım içinde yönetici ve işçiler, bağıtları yoluyla, serma
yedar ise mülkiyet ilişkisi nedeniyle şirketle ilişkilendirilmekteydi. Bu çerçeve

3 Rekabetin yoğunlaşması, finans piyasalarının tam rekabetçi yapıya kavuşması anlamına 
gelmemektedir. Az satıcılı bir piyasada da çok yoğun rekabet olabilir. Bu nedenle, 1970lerde finans 
piyasalarında rekabeti sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılması gereği üzerinde çok durulmuş ve 
bu yönde önemli adımlar atılmıştı. Ancak, daha sonra, serbestleşmeyi ön plana çıkaran yaklaşım, bu 
tür düzenlemeleri de durdurmuş, piyasa yapısını etkileme yerine var olan yapının ortaya koyduğu 
rekabet esas alınmıştır.

4 Örnek olarak, Türkiye'de kurumlann kendi çalışanlan için kurduğu tüketim kooperatifleri ve 
şirketlerin taksitli satış programlan gibi düzenlemelerin yerini bankaların sunduğu tüketici kredileri 
alması, çalışanların ücretlerinin ödenmesine bankaların aracılık etmesi gösterilebilir.

5 "Şirketler kesimi" ile finans dışında faaliyet gösteren özel kuruluşlar kastedilmektedir.

6 Sermayedar terimi zengin insan çağrışımı yapıyor. Bu algılama tarihsel olarak doğru ve bugün 
de büyük ölçüde geçerli olmasına rağmen, çağımızda yatırım fonları, emeklilik fonları vs. gibi 
çeşitli toplu tasarruf kurumlarının da hisse senedi alabileceklerini hesaba katmak gerekiyor. Bunun 
ötesinde ABD gibi ülkelerde bireylerin de portföylerinde hisse senedi tutuyorlar. Bu nedenle, bu 
yazıda sermayedar terimi, bu unsurları da kapsayacak biçimde kullanılmaktadır.
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içinde temel sorun, şirketin, bağıtlar çerçevesinde, sermayedarın çıkarını (kabaca 
kârını) ençoklayacak biçimde hareket etmesini nasıl sağlanacağı idi. Bu nedenle, 
şirketlerde yönetişim sorunları üzerinde duruluyor, başka bir değişle yönetim ve 
denetim işlevlerinin nasıl düzenleneceği, temel ilgi alanım oluşturuyordu.

Son 30 yılda belirginleşen değişim sermayedarla şirket arasındaki bağın za
yıflamasına da düşünülebilir. Halka açık şirketlerin gelişmesi, hisse senedi alım- 
satımının çok kolaylaşması sermayedarın şirketle olan mülkiyetten kaynaklanan 
sahiplik ilişkisini zayıflattı. Bu yolu açan iki farklı gelişme oldu. Bunlardan ilki, 
halka açık şirket modeli, bir şirketin sermayesinin tümünün, ya da büyük kısmı
nın, "sahibi" tarafından konulması gereğini ortadan kaldırdı. Belli bir çekirdek 
sermayeyi koyan sermayedarlar, kalan finansman gereklerini piyasadan temin 
edebilme şansına ulaştılar.7 Bu da finans kesimi aracılığı ile sermaye temin edil
mesinin önemli görülmesine yol açtı. Bu süreç sermayedar ile şirketin özdeşleş
mesi olgusunu zayıflattı. Zaten yönetici kadroların oluşması nedeniyle şirketin 
günlük işlerinden çıkmış olan sermayedar için, sorun portföyünün kazancını en 
çok kılacak olan yatırımı yapmaya indirgenmiş oldu.8

Gelişme bununla da sınırlı kalmadı. Finansal piyasalar, şirketlere9 borçlan
ma olanaklarını artıracak yeni ve uygun araçlar sunmaya başladılar. Bu bir ta
raftan şirketlerin kaynak temini maliyetlerini düşürürken öte yandan da belli bir 
çekirdek sermayenin temin edebileceği toplam kaynak miktarını önemli ölçüde 
artırdı. Hemen her ülkede şirketler kesiminin borçlanma oranı yükseldi. Bura
da akla şu soru gelebilir: Madem sermaye temin etmeyi kolaylaştıran gelişme
ler oldu, neden şirketler bu yolu sonuna kadar kullanmak yerine, borçlanmayı 
artırdılar? Bu sorunun yanıtı, aslında sermaye temin ederek finansman sağla
manın, ilk izlenimin tersine, hiç de ucuz bir yol olmamasıdır. Her şeyden önce 
kaynak gereksinimin doğmasıyla, sermaye temin etme sürecinin tamamlanması 
arasında geçen süre, genelde, bir şirketin rekabetin olduğu ortamda göz alabile

7 Daha 1980lerde ABD'de yapılan bir çalışma, bir şirketin yönetim kurulunda yer alan ortakların 
toplam sermaye paylarının % 17yi geçmesi halinde, uygulamada, o şirketin halka kapalı kabul 
edilebileceğini gösteriyordu. Başka bir değişle şirketi yönetebilecek konumda olan ortakların, şirketin 
sermayesinin çok az bir bölümüne sahip olması yeterli olabiliyordu.

8 Burada vurgulanan türde, kelimenin tam anlamıyla, anonim şirketler bugünün piyasa 
ekonomilerindeki tüm şirketleri kapsamamaktadır. Hala sermayedar ile şirketin özdeşleşmesi 
olgusu devam etmektedir. Hatta, bu tür şirketler, en gelişmiş ekonomilerde bile, sayısal olarak 
daha da çoktur. Hatta, küçük ve orta boy işletmeler ile birlikte düşünüldüğünde bu tür şirketlerin 
toplam istihdam içindeki payı oldukça yüksektir. Ancak, bu durum, üretim, teknolojik gelişme ve 
bunu üretime taşıyan yatırımlar söz konusu olduğunda, ters dönmekte, büyük anonim şirketlerin 
hakimiyeti belirginleşmektedir.

9 Burada şirket terimi, küçük büyük ayrımı yapılmaksızın kullanılmaktadır. Finans kesimi, bu olanağı 
tüm şirketlere sunmakla birlikte, gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde bu olanaktan 
daha çok büyük şirketlerin yararlanmakta olmasıdır.
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ceğinden çok uzundur. Bu nedenle şirketler, böyle durumlarda yeni hisse sene
di çıkarmak yerine ya öz kaynaklarım (özellikle sabit sermaye yatırımlarında) 
kullanırlar, ya da borçlanma yoluna giderler. Öte yandan, finansal sermayenin 
kazandığı akışkanlık, her hangi bir şirketin hissedarlarına sağladığı getiri ora
nının piyasadaki diğer finansal yatırım araçlarının getirileriyle uyumlu olması 
kısıtını da getirmektedir. Bu bağlamda önemli bir nokta da, finansal piyasaların 
gelişmesi sonunda şirketler kesiminin borçlanabilmek için banka kredisi dışında 
yeni araçların (tahvil vs.) sunulmuş olmasıdır. Bu olanaklarm varlığı, şirketlere 
finansman biçimlerini çok daha geniş bir araç kümesi üzerinde seçme olanağı 
sağladı. Böylece, finansal sermayenin serbest hareket edebileceği alan genişledi, 
akışkanlığı arttı. Bir anlamda finansal sermaye "serbest kaldı".

Finansın artan rolü/kendisini hane halkının finansmanında da gösterdi. Tü
ketici ve konut kredileri zaman içinde artmaya başladı. Bu tür krediler, özellik
le gelişmiş ülkelerde, çok yüksek rakamlara ulaştı ve iktisadi kararlar üzerinde 
etkili olmaya başladı. Daha önce anlık bütçe kısıtının dışına çıkmakta zorlanan 
hane halkları, gelecekteki elde etmeyi bekledikleri gelirleri karşılığında10 kredi 
temin etme olanağına kavuştular. Faiz oranlarında oynamalar, özellikle konut 
kredilerin taksitleri üzerindeki etkileri yoluyla geniş kitlelerin yaşam düzeyi üze
rinde etkili olmaya başladı.

Nihayet, vergileri artırmanın siyasal sonuçlarından çekinen hükümetler 
de mali piyasalardan borçlanmaya ağırlık vermeye başladılar. Kamu kesimin 
borçlanma oranları hemen her ülkede yükseldi. Bunun iki önemli sonucu oldu. 
Bunlardan ilki ülke içi borçlanma kâğıdı (tahvil, bono) piyasalarının gelişmesini 
sağladı. Devletin ihraç ettiği borçlanma kâğıtlarını alıp satabilmek için gerekli 
kurumsal alt yapı ve insan gücünün ortaya çıkması, özel kesimin aynı piyasa
lardan borçlanmasını daha etkin bir hale getirdi.11 Öte yandan, gelişmiş ve hatta 
"yükselen ekonomiler" olarak adlandırılan bazı gelişmekte olan ülkelerin dev
letleri ülkelerinin dışındaki finansal piyasalarda da tahvil ihraç ettiler ve kendi 
iç piyasalarında ihraç ettikleri borçlanma senetlerini o ülkede yerleşik olmayan 
kurum ya da kişilerin bunları satın almasına olanak sağladılar.

10 2008+ krizi, "beklenen gelecekteki gelir" koşuluna uyulmadığını ortaya koymuştur. Özellikle 
ABD'de hane halkları, bu kısıtın çok üstünde borçlanma yoluna gitmişler ve bu davranışları gerek 
finans kesiminden ve gerekse kamu yetkelerinden destek görmüştür. Bu davranış bileşiminin 2008+ 
krizinin önemli nedenlerinden birisi olduğu kabul edilmektedir. 2008+ krizi konusunda, örneğin, 
Buckley (2011) ve Stiglitz (2010)'a başvurulabilir.

11 Şirketler kesiminin borçlanmasında tahvil ve benzeri finansal araçların oynadığı rol, ülkeler 
arasında farklılık göstermektedir. Örneğin ABD'de bu yol büyük önem taşırken, Avrupa'da banka 
kredileri ağırlık kazanmaktadır. Türkiye, bu açıdan, farklı bir deneyim yaşamıştır. Türkiye'de 
1980lerin sonundan itibaren hızla yükselen kamu kesimi borçlanma gereksimi, özel kesimi borçlanma 
araçları piyasalarının dışına sürmüştür. Türkiye'de şirketler kesimi, öz kaynak dışındaki finansman 
gereksinimini karşılamada büyük ölçüde banka kredilerinden yararlanmaktadır.
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Bütün bu gelişmeler, finansın küreselleşmesi sürecinin hızlanmasına yol 
açtı. Dünya ekonomisinin büyük bir kısmı için finans piyasası, küresel düzeyde 
tanımlanması gereken bir olgu haline dönüştü. Bankalar aracılığı ile hane halkla
rı bile bu piyasadan yararlanabilir hale geldiler. Küreselleşmeyi besleyen tekno
lojik gelişmeler ve yasal kısıtların azaltılması bu süreci güçlendirdi; bu güçlenme 
de sürecin daha da hızlanmasına yo açtı. Öte yandan, finansal kesimde yaşanan 
bu köklü değişim bu kesimin kurumsal yapısını ve işleyişini de etkiledi. Banka
lar, eskiye oranla çok daha fazla finansal piyasalar içinde yer almaya başladılar. 
Fon aktarım kanallarını "doğrudan" ve dolaylı" olarak ikiye ayıran ve bankaları 
İkincisine yerleştiren yaklaşım geçerliğini büyük ölçüde yitirdi. Bankalar, finan
sal piyasaların tüm olanaklarından yararlanır hale geldiler.

Sonuç olarak, finans kesimi, hem ulusal hem de küresel düzeyde ekonomi
nin bütünündeki hareketleri, çok önemli ölçüde etkileyen bir konuma geldi. Bu 
da, doğal olarak, söz konusu kesimin, kendi işleyiş biçiminin sorgulanmasına 
yol açtı. Acaba finansal sistem, kurumlan ve kurallarıyla birlikte düşünüldüğün
de üstlendiği bu görevi ekonominin bütününde olumsuzluklara yol açmayacak 
bir biçimde sürdürebilir miydi? Ya da bunu yapabilmek için hangi koşulların 
sağlanması gerekiyordu? Bu sorunun yanıtı ise "finansal istikrar sorunu" başlığı 
altında araştırılıyor.

2. Finansal İstikrar Nedir? Finansal Sistem İstikrarlı Mıdır?

Finansal istikrarın nasıl tanımlanacağı konusunda görüş birliği olduğu 
söylenemez.12 Ancak, bu kavramın işlevi ve temel unsurları göz önüne alındı
ğında bazı temel nitelikleri saptamak olanaklıdır. Her şeyden önce, finansal is
tikrarın bozulması denildiğinde, bu kesimde ortaya çıkan dengesizliklerin eko
nominin performansını etkileyecek sonuçlar doğurması kastedilmektedir, [Schi- 
nisi (2004, s. 8)]. Başka bir değişle, finansal kesimin işleyişinin doğal bir parçası 
olarak düşünülebilecek dengesizlikler finansal istikrarın bozulması olarak kabul 
edilmemektedir. Bu açıdan bakıldığında finansal istikrarsızlık, doğurduğu mak- 
ro iktisadi sonuçlar nedeniyle önem taşıyan bir kavramdır. Öte yandan, finansal 
istikrarsızlık, finansal sistemi oluşturan kurumların (piyasalar, bankalar, diğer 
finansal kurumlar) davranışları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Başka bir değiş
le, mikro düzeyde ortaya çıkan dengesizlikler, yayılarak makro düzeyde istik
rarsızlığa yol açabilmektedir. Bu olgunun arkasında ise finansal kesimde faaliyet 
gösteren kurumlar arasındaki ilişkilerin, diğer kesimlerdekilere oranla, çok daha 
yoğun olması ve bu nedenle bir ya da birkaç kurumdaki davranış değişikliğinin 
sistemin tümüne bulaşabilmesi yatmaktadır.

12 Farklı finansal istikrar tanımları ve bunların değerlendirilmesi için, Davies ve Green (2010, Bölüm 
3)'e bakılabilir.
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Bu açıklamadan da çıkarılabileceği üzere finansal istikrarm sağlanabilme
si için, finans sisteminin durağan durum dengesinde (steady state equilibrium) 
olması gerekmez. Finansal sistemde sıkça dengesizlikler görülür. Finansal istik
rarsızlık ancak finans sisteminin bu dengesizlikleri gideremediği ve ekonominin 
performansını olumlu yönde etkileyemediği durumlarda ortaya çıkar. Finans 
sistemi içindeki kuramların mikro düzeyde karşılaştıkları dengesizlikleri düzel
tebildikleri ve ekonominin performansını olumlu yönde etkileyebildikleri her 
hangi bir durumda, finansal istikrarın sağlandığı kabul edilmektedir. O halde 
finansal istikrardan söz ederken, "denge yolu" değil, bu yoldan sapmaların eko
nomide ciddi olumsuz etkilere yol açmadığı "istikrarm korunduğu bölge" kav
ramı önem taşımaktadır.

Finansal istikrar hangi nedenlerle bozulabilir? Akla gelebilecek ilk neden sis
teme dışarıdan gelen bir şoktur. Bu şok, ülke dışından ya da ülke içi fakat finans 
dışı kesimlerde (kamu, şirketler vs.) meydana gelebilecek ani değişikliklerden 
kaynaklanabilir. Böyle bir şok karşısında finansal sistemin sunduğu hizmetlerin 
fiyatlarında (faiz vs.) ya da miktarlarında ekonominin performansını olumsuz 
yönde etkileyecek biçimde ve ölçüde oynamalar olursa finansal istikrarsızlık do
ğar. Ancak finansal istikrarsızlık böyle bir dış şok yaşanmadan, finansal siste
min kendi işleyişinden de kaynaklanabilir. Finansal sistemin işleyişinin doğal 
sonucu olan dengesizliklerin, sistemin işleyişini etkileyecek biçimde bulaşması 
durumunda yine finansal istikrarsızlık söz konusu olacaktır.

Bir dışsal şok karşısında finans sisteminin, ana çizgileriyle, eski konumuna 
dönüp dönemeyeceği sorunu, iktisatta yaygın olarak kullanılan istikrar kavramı
na uymaktadır.13 Bir sistemin bu anlamda istikrarlı olup olmadığının araştırılma
sının gerektiği konusunda, iktisatçılar arasında büyük farklar olmadığı söylene
bilir. Buna karşılık, özellikle rekabetçi piyasa sistemi bağlamında yapılan bu tür 
çalışmalardan çıkan sonuçları değerlendirmede, farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 
Bazı iktisatçılar rekabetçi piyasaların, gecikmeyle de olsa, bir şoktan gelen et
kileri göz önüne alarak yeni bir denge yoluna oturabileceği varsayımına önem 
vermekte, bu nedenle de sisteme devletin müdahalesinin gereksiz, hatta zararlı, 
olabileceğini savunmaktadırlar.1'1 Karşıt görüşü savunanlar ise, rekabetçi piyasa

13 Bu istikrar kavramı matematikte "Lyapunov İstikrarlılık" olarak adlandırılmaktadır. Rus 
matematikçisi Aleksander Lyapunov (1857-1918) tarafından geliştirilen bu yaklaşımın özü şöyle ifade 
edilebilir. Bir matematiksel sistemin herhangi bir noktada dengede olduğunu varsayalım. Sistemin 
bu noktadan ayrılmasına yol açan bir şok söz konusu olsun. Eğer bu durumda sistem zaman içinde 
başlangıçtaki denge noktasının dolayanda bir noktaya dönebiliyorsa, o zaman Lyapunov anlamında 
istikrarlılık söz konusudur. Burada önemli olan nokta Lyapunov'un çözümlemesinin söz konusu 
şokun küçük, yani sistemin denge noktasından çok az ayrılması durumunda, geçerli olmasıdır.

14 Bu görüşün en ünlü savunucularından birisi, ABD'nin uzun süre (1987-2006) merkez bankası 
başkanlığım yapmış olan Alan Greenspan'dır. Kendisi bu konudaki görüş ve inançlarını Greenspan 
(2007)'de açıklamaktadır.
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sisteminin, kendiliğinden yeni bir dengeye gelmesine güvenilemeyeceğini ileri 
sürmektedir. Bu görüş, iktisat kuramında, rekabetçi piyasa sisteminin istikrarlı 
olmasını sağlayan koşulların son derece sınırlayıcı olmasına dayanmaktadır.15 
Dolayısıyla, bu görüşe göre, uygulama açısından rekabetçi piyasa sisteminin is- 
tikrasız kabul etmek daha gerçekçi olacaktır. Öte yandan, yine bu görüşe göre, 
rekabetçi piyasa sistemi istikrarlı olduğunda bile yeni bir denge yolunu bulması 
için gerekli süre, toplumsal olarak kabul edilemeyecek kadar uzun olabilir. Tüm 
bu nedenlerle, bu görüşü savunan iktisatçılar, "tarafsız" olduğu varsayılan dev
letin, iktisat politikası araçları kullanarak sistemin yeni bir dengeye ulaşmasını, 
eğer birden fazla denge seçeneği varsa bunlardan toplumsal refahın daha yüksek 
olanı hangisiyse ona yönelmesini sağlaması gerektiğini savunmaktadırlar.

Yukarıda değinilen ikinci istikrar kavramı yani bir sistemin, herhangi bir 
dış şok olmaksızın, kendi hareket kuralları içinde hareket etmesi durumunda 
denge içinde kalıp kalamayacağı ile ilgilidir.16 İstikrar sorununa bu açıdan ba
kılması gerektiği görüşü, iktisat kuramında finansal kesimin nasıl ele alınması 
sorusu bağlamında gündeme gelmiştir. Bu bağlamda, hakim iktisat görüşü fi- 
nans sisteminin ekonominin diğer alt sistemlerinden bir farklılık göstermediği 
varsayımına dayanırken Keynes'in görüşlerinden hareket eden Hyman Minsky17, 
çeşitli yazılarında, finans sisteminin "doğası gereği istikrarsız" (inherently uns- 
table) olduğunu ileri sürmüştü. Minsky'ye göre finans sistemi büyük bir dina
mizm sergilemekte, sürekli değişim göstermektedir. Öte yandan bu değişim bir 
noktadan başladığında, sistemin öğeleri arasındaki karşılıklı etkileşimin çok yo
ğun olması nedeniyle de kısa zaman içinde tüm finansal kurumlan etkilemekte, 
bu da sistemin davranışının değişmesine yol açmaktadır. Bu hızlı süreç içinde, 
farklı karar alıcılar arasmda değerlendirme ve tepki farklıkları doğmakta, bun
lar da sistemin davranışını istikrarsız kılmaktadır. Minsky, bu oluşumun finans 
sisteminin bir zaafı olarak görme eğiliminde değildir. Ona göre, finans sistemi iş
levini yerine getirebilmek için son derece dinamik olmak zorundadır. Dinamizm 
ise beraberinde istikrarsızlığı getirmektedir. Dolayısıyla, sorunun çözümü finans 
sisteminin dinamizmini fazla zedelemeden istikrarsızlığın toplumsal açıdan ka

15 Rekabetçi genel denge modelinde istikrar koşullan ve bunların sınırlılığı konusunda Arrow-Hahn 
(1971, s. 263-323) ve Bulutay (1977, s. 233-283) bakılabilir. Rekabetçi dengenin istikran konusunda 
yapılan yeni çalışmalar bu kaynaklarda ileri sürülen eleştirilerin önemini azaltmamıştır. Bu konuda 
Mukhrejee (2003 ve 2008) bakılabilir.

16 Matematikte bu olgu "yapısal istikrar" kavramı çerçevesi içinde ele alınmaktadır. Bu konudaki 
öncü katkısı nedeniyle yapısal istikrar kavramı Rus fizikçi Aleksei A. Andoronov (1901-1952) ile 
ilişkilendirilmektedir. Yapısal istikrar kavramının önemli uygulama alanlarından birisi de uçak 
mühendisliğidir.

17 Minsky'ninbu alandaki katkılarının yer aldığı çalışmalanna ömek olarak Minsky (1992) ve Minsky 
(1986/2008) gösterilebilir.
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bul edilebilir düzeye indirilebilmenin yolunun bulunmasını gerektirmektedir. 
Minsky, bu amaçla finans sistemine yönelik çok güçlü bir düzenleme/gözetim 
mekanizması geliştirilesi gerektiği, ayrıca finans kesimindeki istikrarsızlığın bir 
krize dönüşme işaretleri verdiği durumlarda, ekonominin yönünü değiştirebil
mek için müdahale edebilecek kapasitesi olması anlamında, güçlü bir devlete 
gerek olduğu görüşünü savunmuştur.

Minsky'nin bu görüşü 2008+ krizine kadar, sınırlı bir akademik çevre dışın
da, pek ilgi uyandırmamıştır. Ancak bu krizin ortaya çıkmasında finans siste
minin oynadığı rol üzerindeki çalışmalar, bu görüşe olan merakı artırdı. Finans 
sistemindeki istikrarsızlığın ekonominin bütünü için ciddi bir tehdit oluşturabi
leceği görüldü. Bunun sonucu olarak da finans sisteminin düzenlenmesi ve göze
timinde yeni bir yaklaşım izlenmesi gerektiği görüşü güçlenmeye başlandı. Çok 
daha önce iktisat yazınına girmiş olmasına rağmen günlük tartışmalarda pek 
kullanılmayan "finansal istikrar" deyimi giderek daha çok duyulmaya başladı.

3. Bir Kamusal Mal Olarak Finansal İstikrar

Finansal istikrarın sağlanmasının ekonomideki tüm karar birimleri için 
olumlu sonuç doğuracağı, sağlanmaması durumunda ise herkesin bundan, az ya 
da çok, zarar göreceği noktasında büyük ölçüde görüş birliğinin oluşması bu ko
nunun iktisat kuramı içindeki yerinin de açıklığa kavuşmasını sağladı. Finansal 
istikrar bir kamusal m al18 (public good) olarak ele alınmaya başladı. Salt kamusal 
mal denildiğinde bir kullanıcının yararlanmasının diğerlerinin yararlanma düze
yini düşürmediği ve herhangi bir iktisadi birimin yararlanmasının engelleneme
yeceği mallar anlaşılır.19 Bu bağlamda verilen klasik örnek "ulusal güvenliktir". 
Yeni doğan bir bebek, ülkede o sırada yaşamakta olan insanların yararlandığı 
ulusal savunma hizmeti miktarını düşürmeksizin aynı hizmetten yararlanabilir. 
Öte yandan ulusal savunma hizmeti verildiğinde, bu hizmetten o ülkede yaşa
yan herhangi bir kişinin yararlanmasını engellemek olanaksızdır. Finansal istik
rar adı verilen mal hizmetler bu özellikleri sağlamaktadır.

Kamusal malların varlığının en önemli sonucu, bu durumda rekabetçi piya
sa mekanizmasının Pareto anlamında etkin olmamasıdır. Bu tür malların sunu

18 İktisat kuramında mal kavram hizmetleri de kapsayacak biçimde geniş tanımlanmaktadır.

19 Kamusal mal sorunu ile sistematik bir biçimde ilgilenen ilk iktisatçı olarak Knut Wicksell 
kabul edilebilir. Hem kendisi 1896'da yayımlanan çalışmasında bu konuyu ele almış ve hem 
de, Erik Lindahl'in, bu konudaki en önemli katkılardan birisi olarak kabul edilen ve 1919'da 
yayımlanan, doktora tezini yönetmişti. Wicksell ve Lindahl'in katkılarının siyasal iktisat bağlamında 
değerlendirilmesi için Silvestre (1983)'ye başvurulabilir. Öte yandan, Paul A. Samuelson ise, 1950lerin 
ilk yarısında, kamusal mal kavramının bugün kullanılan tanımım yaparak, bu konudaki iktisat 
yazının gelişmesine büyük katkı yapmıştır, Samuelson (1954). Kamu ekonomisi ders kitaplarında 
kamusal malların nasıl ele alındığına örnek olarak Jha (2010, s. 95-151)'e bakılabilir.
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mu piyasaya bıkıldığmda, toplum Pareto etkin duruma oranla daha az miktarla 
yetinmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle, kamusal malların söz konusu ol
duğu ekonomilerde etkin sonuç verebilecek iktisadi mekanizmalar geliştirilmesi 
sorunu XX. yüzyıl başından bu yana hem iktisat kuramcılarının ilgisini çekmiş 
ve hem de (özellikle ulusal savunma bağlamında) uygulamaya yansımıştır. Bu 
bağlamda önerilen mekanizmalarm çokluğu, sorunun çözümünün hiç de kolay 
olmadığını göstermektedir.

Bu genel çerçeve içinde finansal istikrar sorununu ele alabilmek için finansal 
sistemin işleyişine göz atmak gerekir. Finansal kurumlar (bankalar, vs.), geniş 
bir yelpaze oluşturan finansal hizmetleri sunarlar. Bu hizmetler finansal araçlar 
yoluyla müşterilerine ulaşır. Finansal kurumlar bu araçları müşterilerinin ge
reksinimlerini karşılayacak biçimde ancak kendi kârlarını ençoklamak amacıyla 
geliştirirler. Finansal piyasalardaki rekabet bu araçların bazılarını temizler, ku
ramların hangi finansal araçlardan ne kadarını kullanabileceğini belirler. Ancak 
herhangi bir finansal araç bir hizmet sunmanın yanı sıra finans sisteminin işleyiş 
biçimini de etkiler. Bu etkinin ne olacağı, söz konusu finansal aracı tasarlayan 
kurum için birincil önem taşıyan bir konu değildir. Hatta, finansal kuramların bu 
"dışsal" etkileri hesaba katması pek de olanaklı değildir. Ancak, sistemin işleyişi 
göz önüne alındığında bu tür etkiler önem taşır. Dolayısıyla bir finansal kuru
mun böyle bir araçla işlem yapması, sadece kendisini ve müşterisini ilgilendiren 
bir işlem olmanın ötesine geçer. Bu yolla sistemde yaratılan etkilerin istikrar
sızlığa yol açması olasılığı önem kazanır. Dikkat edilirse, finansal kurumlar bu 
araçların tasarlanması, geliştirilmesi ve müşterilere sunulması sürecinde, sisteme 
zarar vermek gibi bir niyet taşımamaktadırlar. Sorun karşılıklı bağımlılıkların 
çok yüksek olduğu finansal sistemin bu tür bir değişim karşısında davranışı ile 
ilgilidir. Böyle olunca da, söz konusu araçlar finansal hizmetleri müşterilere ulaş
tıran özel mallar olarak tanımlamak yeterli olmamaktadır. Finansal araçlar, hem 
bu işlevi yerine getirmekte hem de finansal sistemin istikrarını etkileyebilecek 
"dışsallıklar" (externality) yaratılmasına aracı olabilmektedirler.

Konuya bu açıdan bakıldığında, finansal kuramların bu türlü araçlar yo
luyla finansal istikrarsızlığa katkıda bulundukları düşünülebilir. Bu bağlamda 
finansal istikrarsızlık bir "kamusal kötü-mal" (public bad) olarak tanımlanabilir. 
Tanımlanan süreç de söz konusu kamusal kötü-malın, özel kurumlar (finansal 
kurumalar) tarafından üretilmesi olarak nitelendirilebilir.20 Bu durumda finan
sal sistemin işleyişi açısından karşılaşılan soran, finansal sistemin sunduğu mali 
hizmetler (özel mal) yoluyla katkılarını ençoklarken, finansal istikrarsızlık (ka

20 Teknik açıdan bunun anlamı bir finansal aracın bağlı ürün (joint product) olarak tanımlanması 
gerektiğidir. Bir mali araç hem müşteriye bir mali hizmetin (özel mal) sunulmasını sağlamakta, hem 
de kaçınılmaz olarak finansal istikrarsızlık adı verilen kamusal kötü-malın ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır.
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musal kötü-mal) yaratarak zarar vermesini engelleyecek bir mekanizmanın na
sıl tasarlanabileceğidir. 2008+ krizi sırasında çok daha sık duyulmaya başlanan 
"makro-sakıngan (macro prudential) politika" yaklaşımı bu arayışa bir yanıt ola
rak gündeme gelmiştir.21

4. Makro Sakıngan Politika Yaklaşımı

2008+ krizine yol açan etmenlerden birisi olarak düzenlemelerin azaltılması 
(deregulation) sürecinin, finansal sistemin serbest işleyişini engelleyen kuralla
rı yumuşatmak ya da değiştirmek aşamasını geçip "kuralsızlaştırma" düzeyine 
varması üzerinde, haklı olarak, çok durulmaktadır. Ancak bu konuda yapılan 
çalışmalar arttıkça, daha derinde bir sorun olduğu, finansal sistemin istikrarsız
lığa düşmesini engellemek için mevcut kuralların tam anlamıyla uygulanması 
durumunda dahi, bunun amaca ulaşmak için yeterli olmayabileceği anlaşılmaya 
başlanmıştır. Sorun şöyle özetlenebilir:

Mikro-sakıngan adı verilen geleneksel yaklaşım finansal istikrar sorununun 
makro ve mikro düzey olarak ayırt edilebileceği varsayımına dayamyordu. Mak
ro düzeyde sorun "fiyat istikrarı" idi. Bu sorunla uğraşma görevi de bağımsız 
merkez bankalarına verilmişti. Mikro düzeyde ise finansal istikrarı tehdit ede
bilecek unsurun finansal kurumların (özellikle bankaların) sağlıklı çalışmalarını 
engelleyecek yapısal sorunlar olduğu düşünülüyordu. Dolayısıyla bu kurumlan 
yakmdan izleyecek ve işleyişlerine karışabilecek, siyasi yetkeden bağımsız, dü
zenleme ve gözetim kuramlarının oluşturulması öngörülmüştü. Kendi içinde 
tutarlılığı olan bu yapı, özellikle gelişmiş ülkelerde, kabul görmüş ve uygulan
mıştır. Ancak bu yaklaşımın arkasında önemli bir varsayım yatmaktadır. O da 
finansal sistemi oluşturan birimlerin (bankalar vs.) her birisinin sağlıklı yapıda 
olmasının, sistemin istikrarını sağlamak için gerekli ve yeterli olduğudur. Çünkü 
bu durumda söz konusu kuruluşlar dışarıdan gelebilecek şoklara karşı direnebi
lecekler, bunun sonucu olarak da finansal sistem istikrarsızlığa düşmeyecektir. 
Dikkat edilirse bu yaklaşım, finansal istikrarın bozulmasını dışarıdan gelebile
cek şoklara bağlamakta, finansal kurumların kendi işleyişlerinin yaratabileceği 
istikrarsızlıkları hesaba katmamaktadır. Oysa, son yılların deneyimi, bu tür is
tikrarsızlığın en az ilki kadar önemli olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, de 
mikro-sakıngan yaklaşımın, başarılı yönleri korunarak, geliştirilmesi gereği orta
ya çıkmış, bu da iktisat yazınında "makro-sakmgan" (macro-prudential) yakla
şım22 olarak yer almıştır.

21 "Makro-sakıngan" teriminin ortaya çıkışı ve gelişimi Clement (2010)'da İncelenmektedir.

22 Makro sakıngan yaklaşım konusunda çok sayıda çalışma yayınlanmıştır. Bu alandaki çalışmalara 
örnek olarak Brunnermeier ve. diğ. (2009), Davis ve Karim ((2009), Goodhart (2010) ile Hanson, 
Kashyap ve Stein (2011) gösterilebilir.
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Makro sakıngan politikanın unsurları şöyle tanımlanabilir, BIS, FSB ve IMF 
(2011):

a) Amaç "sistem ik" ya da "sistemi kapsayan" riskleri sınırlamaktır. Çünkü bu 
tür risklerin yükselmesi, temel finansal hizmetlerin sağlanmasını engeller. 
Bu durumda da ekonomi olumsuz yönde etkilenir.

b) Bu amaca ulaşabilmek için ağırlıklı olarak "sakıngan politika araçlar"ı kulla
nılarak

i) Finansal dengesizlikler azaltılması,

ii) Ekonomide aşağıya doğru savrulmaların hız ve keskinliğini düşürülmesi, 
bunların ekonomi üzerindeki etkisini sınırlandırılması,

iii) Sistemin bütününü etkileyebilecek risklerin bulaşması ve yayılmasına ola
nak sağlayan ortak etkiler, risk yoğunlaşmaları, bağlantılar ve karşılıklı ba
ğımlılıkların tanımlanması ve bunlarla ilgili önlemler alınması gerekir.

Burada "sakıngan politika araçları", finansal kuruluşların yapılarını etkile
yen temel göstergelere ilişkin düzenlemelerdir. Bu bağlamda en akla ilk gelenler 
sermaye miktarı, sermayenin bileşimi, borçlanma vadesi ve türü, kredilerin bile
şimi gibi bankaların (bazı durumlarda da finansal olmayan şirketlerin) finansal 
tablolarından türetilen oranlardır. Bu tür araçlar düzenleyici yetkeler tarafmdan 
uzun süredir kullanılmaktadır. Dolayısıyla, makro-sakıngan politika yaklaşımı, 
özde, yeni politika araçlarını gerektirmemektedir. Ancak bu araçların kullanı
lış gerekçeleri değişmektedir. Mikro-sakıngan yaklaşım çerçevesinde bu araçlar 
kullanılarak sağlanmak istenen ilgili finansal kuruluşun sağlıklı olmasını sağla
maktır. Dolayısıyla, bu türde yapılan düzenlemelerin arkasında yatan düşünce 
tarzı ile, sağlıklı bir bünyeye sahip olmak isteyen finansal kuruluşun yaklaşımı 
arasında köklü farklar olması beklenmez. Bu nedenle de, bu konuda gerek ulusal 
düzeyde ve gerekse Basel I ve Basel II çerçevesinde uluslararası düzeyde yapılan 
düzenlemeler, teknik ayrıntılar ötesinde, finansal kuruluşlar ile düzenleyici yet
keler arasmda önemli görüş ayrılıklarına yol açmamıştır.

Makro-sakıngan politika yaklaşımı ise, araç kümesini özde değiştirmemekle 
birlikte, bunların kullanımı açısından köklü iki değişiklik getirmektedir. Bunlar
dan ilki, bu araçların kullanılmasına ilişkin kararların gerekçelerinin artık ilgili 
finansal kuruluşun durumundan türetilmemesidir. Düzenleyici yetkeler, makro 
iktisadi gelişmeler ışığında bu araçları kullanarak finansal kuruluşları (hatta di
ğer şirketleri) belli sınırlar içinde davranmaya yöneltecek düzenlemeler yapıla
bilir. Örneğin, toplam kredi artışının ekonominin istikrarını bozacak ölçüde ol
ması durumunda düzenleyici yetke bunu sınırlayacak önlemler alabilir (karşılık 
oranlarının artırılması vs.). Ancak bu tür önlemlerin alınmasına yol açan geliş
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meler, ilgili finansal kuruluşların (ya da bir kısmının) sağlığı ile ilişkilendirile- 
bilir olmayabilir. Örneğin, söz konusu kuruluşlar, iyi müşteri belirleyip onlara, 
kendilerinin sağlığını bozmayacak ölçüde kredi açıyor olabilirler. Buna rağmen, 
sonuçta, finansal istikrarsızlığa yol açan sürece katkı yapmaları olanaklıdır. Bu 
durumda, bireysel düzeyde bir hata yapmadıkları, hatta kendileri ve müşterileri 
için olumlu sonuçlar doğuracak eylemler yaptıkları halde, toplumsal açıdan za
rar verebiliyor olabilirler. Bu durumun bireysel karar alıcılar (finansal kurumlar 
ve müşterileri) tarafından, anlaşılması ve kabul edilmesi hiç de kolay değildir. 
Bu nedenle, makro-sakmgan önlemler, bu tür karar alıcılar açısından salt kayıp 
olarak değerlendirilecektir.

Makro-sakıngan politikaların ikinci önemli farklılık noktası, bu araçların 
ekonominin ilerideki davranışlarına ilişkin bekleyiş ya da öngörüler çerçevesin
de kullanılmasıdır. Bu yaklaşım çerçevesinde düzenleyici yetkenin, mevcut mak- 
ro iktisadi durumu değil, gelecekteki olası gelişmeleri hesaba katarak finansal 
kuruluşları etkileyecek kararlar alması söz konusudur. Öngörülerin ekonomi
nin o sırada içinde bulunduğu durumdan farklı gelişmeleri işaret etmesi duru
munda ise uygulanması gereken politikalar günün koşullarına ters düşebilecek
tir. Burada iki önemli sorun söz konusudur. Bunlardan ilki, politika araçlarının 
kullanımının düzenleyici yetkelerin öngörülerine göre kullanılması, İkincisi ise 
öngörülen durumun ekonominin içinde bulunduğu durumdan farklı olmasıdır. 
Bunların her ikisi de finansal kuruluşların bu kararları algılamalarını ve/veya 
kabul etmelerini zorlaştıran unsurlardır. Kararların, finansal tablolardaki bilgiler 
gibi ortak değerlendirmeye uygun bir temel yerine, ekonominin geleceğine iliş
kin değerlendirmelere dayandırılması, bunların finansal kuruluşlarca keyfi ola
rak nitelendirilmesine yol açabilir. Bu kuruluşların ekonomiye ilişkin gözlemleri 
ile düzenleyici yetkelerin öngörülerinin farklı iktisadi durumları işaret etmesi 
durumunda ise bu kaygı daha da aratacaktır.

Bu sorunla mikro-sakıngan politika yaklaşımı içinde karşılaşma olasılı
ğı çok daha azdır. Ancak, bu söz konusu yaklaşımın önemli bir eksikliğinden 
kaynaklanmaktadır. Mikro-sakıngan politikalar yöneltilen önemli bir eleştiri, 
bu yaklaşımm sonuçta "çevrim-yanlısı" (pro-cyclical) politikalara yol açmasıdır. 
Ekonominin düzeldiği (bozulduğu) durumda, finansal kuruluşların bünyeleri 
de güçlenmekte (zayıflamakta), onlar da izledikleri yola devam etmektedirler. 
Bu ise çevrimsel (cyclical) hareketlerin daha abartılı olmasına yol açmaktadır. 
Mikro-sakıngan politika yaklaşımı ise bu olguyu ihmal etmekte, hatta, tümüyle 
finansal kuruluşların bünyelerinin sağlığına yoğunlaştığı için, bu eğilimi des
tekler biçimde çalışmaktadır. Makro-sakıngan yaklaşım bu sakıncayı gidermeyi 
hedeflemektedir. Ancak, bunun bedeli düzenleyici yetkelerle finansal kuruluşla
rın olaya bakış açılarının farklılaşmasına yol açmasıdır. Bu ise, makro-sakıngan
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politikaların uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Bu sorunun çözümü ise makro- 
sakıngan politika uygulayacak olan düzenletici yetkelerin, özellikle finansal ku
ruluşlar gözündeki, saygınlığının çok daha yüksek olmasının sağlanmasıdır. Do
layısıyla bu görevi kimin üstleneceği, teknik beceri boyutunun ötesinde, önem 
taşımaktadır.23

5. Finansal İstikrar Kamusal Malının Sunumu

Yukarıdaki açıklamalardan şu temel sonuçlar türetilebilir:

i) Finansal istikrar bir kamusal maldır.

ii) Bu malın toplumsal açıdan gerekli ölçüde sunulmaması durumunda ortaya 
çıkan finansal istikrarsızlık, ekonominin bütününün işleyişini olumsuz yön
de etkileyen ve toplumsal zarara yol açan bir makro iktisadi olgudur.

iii) Finansal istikrasm sağlanabilmesi makro düzeydeki gereksinimlerin mikro 
karar düzeyde yansımalarının belirlenerek önlem alınmasını gerektirir.

Bu durumda soru söz konusu kamusal malın toplumsal açıdan en uygun 
(optimal) düzeyde sunabilmek için nasıl bir mekanizma oluşturulmasının uygun 
olacağı biçiminde ortaya konulabilir. Bu soruyu yanıtlayabilmek için öncelikle, 
bu mekanizmanın sağlaması gereken karar alma sürecine göz atmak gerekir. Bu 
süreçte aşağıdaki işlevsel ayrım ortaya çıkmaktadır

i) Karar alabilmek için gerekli bilgilerin elde edilmesi,

ii) Makro iktisadi öngörü yapılmasına olanak sağlayacak bir çerçeve (modeller 
zinciri vs.) oluşturulması,

iii) Makro finansal istikrasızlık göstergelerinin oluşturulup, değerlendirilmesi,

iv) Finansal istikrarsızlığa yol açabilecek gelişmelerin neler olduğunu ve bunla
rın hangi finansal kuramların ne türlü davranışlarından kaynaklanmış ola
bileceğinin belirlenmesi,

23 Bu amaçla en uygun kurumsal yapının ne olacağı, yani hangi kurum ya da kuramlara makro- 
sakıngan politikaları uygulama sorumluluğunun verilmesi konusunda gelişmiş ülkelerde farklı 
yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Örneğin ABD, bu görevi üstlenmeyi Federal Reserve'e bırakırken, 
Avrupa Birliği merkez bankası ve düzenleyici kuramların içinde yer aldığı bağımsız bir Financial 
Stability Board kurma yoluna gitmiştir. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda merkez 
bankası ve düzenleme/gözetim kuramlarının siyasal yetkeden bağımsız olmaları konusunda, bazı 
istisnalar dışında, önemli bir ilerleme sağlandığını söylemek güçtür. Bu nedenle, bu tür ülkelerde 
hangi örgütlenme biçimi seçilire seçilsin, sonuçta finansal istikrarın sağlanması sorumluluğu 
hükümetlerin olmakta, dolayısıyla çok daha siyasileşmektedir. Türkiye'de bu durumun tipik bir 
örneğidir.
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v) Finansal istikrarın sağlanması için, makro iktisadi düzeyde neler yapılma
sı gerektiğinin belirlenmesi (Örneğin toplam kredi miktarmm denetlemesi 

vs.),

vi) Ulaşılan sonuçların finansal kuruluşlar (bazı durumlarda diğer şirketler) 
düzeyinde hangi önlemler alınarak sağlanabileceğinin saptanması.

Bu çerçeveden görülebileceği üzere finansal istikrar kamusal malının uygun 
miktarda sunumunu sağlayabilmek için makro ve mikro düzeyde birbirleriyle 
ilişkili çalışmalar yapılması ve kararlar alınması gerekmektedir. Süreç, mikro- 
sakmgan politika yaklaşımmda olduğu gibi makro (fiyat istikrarı) ve mikro (fi
nansal kuramların bireysel düzeyde sağlığı) biçiminde ayrıştırılabilir değildir. 
Finansal istikrarın sağlanması, düzenleyici yetkeler ile iktisat politikası yapımcı
ları arasmda bir iş bölümünden çok işbirliği yapılmasını gerektirmektedir

Bu çerçeveyi oluştururken dikkat edilmesi gereken üç nokta ortaya çıkmak

tadır. Bunlardan ilki verilere ilişkindir. Finansal istikrarın sağlanabilmesi için 
mikro ve makro düzeyde etraflı bilgi toplanması gerekmektedir. Bu bilgiler finan

sal kuruluşlar, finansal olmayan şirketler ve hane halklarına ilişkin mikro veriler, 
bunların bütüncülleştirilmesiyle ulaşılan makro finansal bilgiler, piyasa göster
geleri, piyasa risk göstergeleri, bulaşma etkilerine ilişkin göstergeler, enflasyon, 
iktisadi büyüme, ödemeler dengesi, faiz oranları ve kurlar gibi makro gösterge
ler ve finansal kuruluşlar ile finansal olmayan şirketlere ilişkin nitel değerlen
dirmeler gibi çok yaygın bir yelpazeye dağılmıştır.2'1 İkinci nokta ise ekonomi
deki hareketleri öngörmek ve bu öngörüler çerçevesinde finansal istikrarsızlığa 
yol açabilecek gelişmeler olup olmayacağını tahmin edebilmekle ilgilidir. Bu iki 
alanda karşılaşılan sorunlar aslında iktisat politikası yapımcıları ve düzenleyici 
yetkeler tarafından uzunca süredir bilinmekte, bunların çözümü için sistematik 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte 

olan ülkeler arsında nitel bir farklılık olduğu söylenebilir. Gelişmiş ülkeler gerek 
veri toplama ve gerekse modeller yoluyla ekonomiyi inceleyip değerlendirme

de, hala yetersiz görülse bile, önemli yol almışlardır. Gelişmekte olan ülkelerin 
çoğunda her iki konuda da var olan eksiklikler, sağlıklı karar almayı olanaksız 
kılabilecek kadar, önemlidir.

Üçüncü nokta ise yukarıda altı başlık altında özetlenen sürecin son aşama
sında ortaya çıkmaktadır. O da makro düzeyde ulaşılan sonuçlardan mikro dü
zeyde uygulamalara nasıl geçileceğidir. İlk beş aşama sonucunda finansal istikra

24 Bu konuda etraflı bir değerlendirme için lMF(2001)'e bakılabilir. YVoolford (2001)'de söz konusu 
çalışma Yeni Zelanda ekonomisi bağlamında irdelenmektedir.
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rı bozabilecek makro düzeydeki gelişmelerin neler olduğunun belirlendiğini ve 
bunlarm önem sırasına göre dizilebildiklerini varsayalım. Bu çalışmanın pratik 
sonuç verebilmesi için, finansal sistemdeki oyuncuların her birisinin davranışı
nı, amaca uygun bir biçimde, değiştirecek sinyallerin belirlenmesi gerekecektir. 
Burada iki farklı sorun söz konusudur. Bunlardan ilki, makro düzeyde belirle
nen bir sorunun giderilebilmesi için, her bir oyuncunun yükümlülüğünün nasıl 
belirleneceğidir. İkincisi de ise, oyuncuların bu yükümlülüğü üstlenmelerinin 
nasıl sağlanacağı, başka bir değişle bu amaçla özendirim uygunluğu (incentive 
compatibility) koşulunu25 sağlayan bir mekanizmanın nasıl oluşturulabilece
ğidir. Bu sorunlar, iktisatta yeni değildir. Ancak yanıtlanmaları kolay değildir. 
Her şeyden önce, ele alman sorunun niteliğinden kaynaklanan bir güçlük söz 
konusudur. Finansal istikrar olmasından yararlanacağı varsayılan oyunculara 
verilen mesaj özünde "bir makro değişkendeki hareketin" finansal istikrarsızlık 
yaratabileceği için, kendilerinin refahını olumsuz yönde etkileyeceğidir. Bunun 
anlamı, söz konusu oyuncuların, makro değişkenleri, bir biçimde, kendi bireysel 
sorunlarının çözümünde hesaba kattıklarının varsayılmasıdır. Şirketlerin ve hat
ta hane halklarının davranışlarını belirlerken bazı makro göstergelere (enflasyon, 
işsizlik, büyüme oranları gibi) baktıkları düşünülebilir. Nitekim iktisatta iş ara
ma, tüketim gibi alanlarda makro değişkenleri hesaba katan mikro davranışları 
ele alan modeller geliştirilmiştir. Ancak, yine de, "mikro iktisadi davranışların 
makro temelleri" konusunun yeterince ele alındığını söylemek zordur.26 Bu ne
denle de, finansal istikrarı sağlamak için bazı makro göstergeleri denetim altına 
alabilmek amacıyla bireysel karar alıcılara yük yükleyen bir mekanizmanın, on
ların isteklerine uygun olarak çalışıp çalışmayacağını kestirmek kolay değildir. 
Böyle olunca da özendirim uygunluğu koşulunu sağlamayan bir mekanizmanın 
geliştirilmesi ve oyuncuların da bunun kurallarına uymaktan kaçınacak yollar 
arayarak, işlemesini sekteye uğratması ya da hiç olmazsa etkinliğini düşürmesi 
olasılığı yüksek görünmektedir. Bunu engelleyebilecek tek çıkış yolu ise iktisadi 
karar birimlerinin ileride oluşabilecek finansal istikrarsızlıktan zarar görebilecek
lerini görebilmelerinin ve bunu engellemeye yönelik kararlan almakla yükümlü 
yetkelerin saygınlığının "yeterince" yüksek olmasını sağlanmasıdır. 2008+ krizi 
sırasında gelişmiş ülkelerin deneyimi, bu iki koşulun sağlanmasının hiç de kolay 
olmadığını göstermektedir.

25 Özendirim uygunluğunun sağlanması ekonomideki karar birimlerinin gerçek tercihlerini saklamak 
yoluyla çıkar sağlamaya çalışmalarına gerek olmaması anlamına gelir. Bazı karar birimlerinin bu 
yolla bireysel yarar sağlayabilmeleri durumunda, etkin kaynak dağılımına ulaşılamaz.

26 Bu konuda Hahn (2004)'e başvurulabilir.
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6. Makro-Sakmgan Yaklaşım İçin Bütüncülleştirme Seçenekleri

Ekonominin, normal sayılabilecek koşullarda seyrettiği bir durumda finan
sal istikrarın sağlanması için alınması gereken önlemler büyük ölçüde, bunu 
bozabilecek eylemlerin engellenmesi biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla 
neler yapılabileceğini görmek için aşağıdaki basit çerçeveyi düşünelim:

Ekonomide "m " tane finansal kuruluş ve "n "  tane finansal araç olsun. X 1. 
ile i-inci finansal kurumun sunduğu j'inci finansal aracı gösterelim, y '. ise söz 
konusu finansal aracın finansal istikrarsızlığa olası katkısını göstersin. Bu iki de
ğişken arasındaki bağıntıyı da

ile gösterelim. Finansal istikrarsızlık, y, bu durumda, söz konusu araçların 
tümünün bir arada yarattığı toplam etki olarak ortaya çıkacaktır. Bunu da bir 
bütüncülleştirme (aggregation) fonksiyonunu ile ifade edelim:

Finansal istikrarı sağlayabilmek için düzenleme ve gözetim yetkelerinin
(2)'nin sağ tarafında yer alan değişkenlerin her birisiyle uğraşması beklenemez. 
Her hangi bir finansal kurumun piyasaya sunduğu bir aracın, kendi başına fi
nansal istikrarsızlık yaratması, olağan koşullarda, olası değildir. Bu nedenle, dü
zenleme ve gözetim yetkesi uygun gördüğü bütüncülleştirmeleri yaparak sonuç 
almaya çalışır. Bu bağlamda akla gelebilecek ilk yaklaşım (2)'nin öğelerini finan
sal kurumlar itibariyle bütüncüllemektir. Bu yapıldığında ulaşılan

ifadesinin her bir öğesi, (nxl vektör), bir finansal kurumun kullandığı tüm 
finansal araçlar göz önüne alındığında finansal istikrarsızlığa katkısını verir. Bu 
yöntem, düzenleme ve gözetim yetkesinin finansal istikrarsızlığı kaynağı olarak 
bazı finansal kurumlarm davranışlarını gördüğü durumlarda söz konusudur. 
Başka bir değişle, bu durumda finansal araçların istikrarsızlık yapmaları onları 
ihraç eden kurumlara göre değişmektedir. İkinci olarak (2)'nin öğeleri finansal 
araçlar itibariyle bütüncülleştirilmesi yoluna gidilebilir. Bu durumda ulaşılan

ifadesinin her bir öğesi (m xl vektör) bir finansal aracın onu kullanan farklı 
finansal kurumlar aracıyla finansal istikrarsızlığa yaptığı katkıyı gösterecektir.

(1)

(2)

y= r 1 (y',...,ym) (3)

y=r2(y1,..,yn) (4)
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Bu tür bir bütüncülleştirme yaklaşımı, finansal istikrarsızlığı yaratan önemli et
kinin finansal araçlardan kaynaklandığı, finansal kurumlar arasında aynı aracm 
kullanımından doğan farkların önemli olmadığı durumlarda daha önem taşır. 
Bu yaklaşımlardan ilkine örnek olarak ABD'de yatırım bankalarına yönelik ola
rak alman önlemler, İkincisine örnek olarak da vadeli işlemler ya da krediler gibi 
finansal araçlara ilişkin düzenlemeler gösterilebilir.

Bu çerçeve içinde ele alınması gereken ikinci sorun, düzenleme ve gözetim 
yetkesinin amaca ulaşabilmek için hangi politika araçlarım kullanacağına ilişkin
dir. Düzenleme ve gözetim yetkelerinin finansal istikran sağlayabilmek için kul
lanabilecekleri politika araçları kümesini de z={zv.. .,zk) ile gösterelim. Bu araçlar, 
hem finansal araç miktarlarım (örneğin kredi sunumunun düşürülmesi) hem de 
bunların finansal istikrasızlığa katkılarını (aracm riskinin hem ihraç eden hem de 
kullanıcı tarafmdan daha iyi anlaşılmasını sağlayan düzenlemelerin yapılması) 
etkileyebilir. Dolayısıyla (1) aşağıdaki biçimde ifade edilebilir:

Bu durumda makro-sakıngan politikanın amacı, y'nin, ekonominin işleyi
şini bozmayacak sınırlar içinde kalması koşulu altında toplumsal refahı ençok- 
lamaktır. Bu bağlamda ortaya çıkan en önemli sorun politika araçları ile amaç 
arasmdaki uygunluğun belirlenmesidir. Bir amaca varabilmek için doğru poli
tika aracının kullanılması ne kadar önemliyse, yanlış aracın kullanılmaması da 
o kadar önemlidir. Bu noktalara dikkat edilmemesi hem amaca ulaşılmasını en
geller hem de ilgili yetkelerin saygınlığının yitirilmesine yol açar. Bu açıdan en 
önemli sorun finansal sistemin dinamik yapısıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde, 
finansal sistem sürekli bir değişim göstermekte, yeni finansal araçlar üretmekte 
ya da eskilerin kullanış biçiminde değişikliklere yol açmaktadır. Düzenleme ve 
gözetimden sorumlu yetkelerin, bu nedenle, finansal sistemdeki değişiklikleri 
yakından izleyip kavrayabilmeleri gerekmektedir. Finansal kesimdeki serbest
leşme sonrası dünyada bunun hiç de kolay olmadığı açıktır.

Öte yandan politika araçlarının doğru kullanımı sorunu, alman kararların 
finansal sistem içinde yer alan oyuncuların bunları doğru algılayıp, kabul etme
leri için de önem taşımaktadır. Her şeyden önce bu tür uygulamalar, genelde, 
doğrudan finansal kurumlara yük getirecekleri için dirençle karşılaşmaları do
ğaldır. Onların bu kararlarm neden alındığını, bu uygulamanın finansal istikra
rın korunmasma hangi yola ve nasıl etki yapacağını doğru anlamalan gerekir. 
Bu gerçekleşmezse, söz konusu kuramların davranışlarını bu kararlar çerçeve
sinden kendiliklerinden yeniden düzenlemeleri söz konusu olmaz. Bu da alman 
kararların uygulama maliyetini artırır, hatta ilgili yetkelerin saygınlığına gölge 
düşmesine yol açabilir.

(5)
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7. Sonuç ve Değerlendirme

Finansal istikrar kavramı, fiyat istikrarından, makro-sakıngan politika kav
ramı da mikro-sakmgan politika anlayışımdan hem köklü farklılıklar göstermek
te hem de çok daha karmaşık süreçlerin dikkatle ele alınıp işlenmesini gerektir
mektedir. Bu amaca ulaşabilmek için merkez bankaları ile düzenleme ve gözetim 
kurumlan arasında sıkı bir iş birliği gerekmektedir. Öte yandan bu bağlamda 
alınacak kararların hükümetlerin izlemekte olduğu ya da izlemek istediği po
litikalarla uyuşmaması olasılığı her zaman söz konusu olacak, üstelik bu defa 
fiyat istikrarı bağlammda ortaya çıkan sorunlardan daha büyük sorunlar çıka
bilecektir. Tüm bu nedenlerle, fiyat istikrarı konusunda karar alma durumunda 
olan yetkelerin hem teknik bakımdan güçlü hem de siyasal iktidar karşısında 
bağımsızlıkları sağlam temellere bağlanması gerekmektedir.

Finans alanında küreselleşmenin ulaştığı düzey dikkate alındığında finansal 
istikrarın aslında bir "küresel kamusal m al" olarak düşünülmesi gereği ortaya 
çıkmaktadır. Finansal faaliyetlerin küresel ölçekte serbest kılındığı bir dünyada 
ulusal yetkelerin alacağı kararların amacı sağlamada çok yetersiz kalabileceği, 
2008+ krizinde üstelik ABD gibi çok güçlü bir ekonomi söz konusu olduğunda 
bile, görülmüştür. Ancak, bu konuda, uluslararası işbirliğine yönelik adımların, 
hala çok cılız kaldığı görülmektedir. G20 süreci ivmesini çabuk kaybetmiş, Bir
leşmiş Milletler çerçevesinde ise başlatılmak istenen girişim ise somut bir sonuç 
vermeden sönmüş görünmektedir. Bu ise bir yandan bu krizden çıkış sürecinin 
uzun ve maliyetli olması olasılığını yükseltmekte, öte yandan da bu tür önlemleri 
alma gücü daha zayıf olan gelişmekte olan ülkelerin krizden çıkış sürecinde, gö
rece daha fazla zarara uğramalarına yol açabilecek gibi görünmektedir. Ayrıca, 
bu konuda ve daha genel olarak küresel kamusal mallar konusunda ülkelerarası 
işbirliğinin zayıflığı27, ilerisi için umut vermemektedir.

27 Küresel kamusal mallar konusu UNIDO (2008)'de etraflı bir biçimde ele alınmaktadır. 
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POVERTY AND INEQUALITIES IN TURKEY1

Hayriye ERBAŞ2 

Abstract

Poverty and related problems have always been ivith us, but they appear to be more 
significant today at a global level and are more visible in developing or underdeveloped 
countries. While poverty and inequality are related issues, their interaction has been ex
perienced differently depending on the policies implemented. Turkey, as atı underdevel
oped or less developed country, has suffered greatly in recent decades from a problem 
generally referred to as "new-poverty", xuith its urban and rural dimensions. This paper 
aims to analyze poverty and inequalities within a region-based, settlement-based (urban- 
rural), gender-based and age-based framework, with a multi-dimensional approach to the 
post-1980s poverty and inequality in Turkey utilizing any available data.

1. A Historical and Theoretical Introduction

Poverty is closely associated with income distribution. It tends to be espe
cially severe in underdeveloped or less developed societies, where income distri
bution is more highly skewed than in others. However, the relationship between 
poverty and inequality varies significantly (Buğra and Keyder, 2005: 4). For ex
ample, contrary to expectations, the USA has an unequal income distribution, 
but the Czech Republic and Slovakia are among countries that have relatively 
equal income distributions (HDR 2009:195-198). Depending on the preferred 
macro economic policies implemented, the level of poverty can vary at certain 
periods even within the same country. In this sense, poverty and inequality has 
always been a problem for Turkey, but it has been worse at certain times due to 
changing economic policies. The economic history of Turkey has been classified 
in different ways. However, it is easiest to consider it under two main headings; 
namely, the pre-1980s, in which developmental strategies depended on import-

I would like to thank to Professor Tuncer Bulutay for his valuable contributions and commends to 
this article.
1 This article has been prepared in 2011 for a comparative book project which has not been realized.

2 Prof.Dr. Ankara University, Faculty of History-Geography and Languages, Department of 
Sociology, herbas@ankara.edu.tr; hayriyeerbas@gmail.com.
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substitution industrialization (ISI), and the post-1980s, in which developmental 
strategies depended on export-oriented industrialization (EOI).

These periods can also be considered in terms of rural and urban poverty, 
which have mutually interacted with each other further. In the pre-1980s, espe
cially from the early 1950s onwards, urban poverty was mainly due to the eco
nomic policies in place, which basically prioritized agricultural modernization, 
resulting in larger cities receiving an influx of migrants from rural settlements. 
This process created gecekondu (shanty housing) settlements especially in the cit
ies where there is a huge volume of study. For this era, the poverty problem was 
studied and discussed mainly as a structural problem within the framework of 
modernization and underdevelopment theories.

Turkey shifted to an export-oriented industrialization (EOI) strategy from 
import-substitution industrialization (ISI) strategy in the post-1980s era through 
structural adjustment policies that generated uncertainties and repeated econom
ic crises due to economic interdependence and lack of effective social policies. 
The second wave of migration from rural to urban areas accelerated mainly after 
1990 as a result of both the transition to export-oriented industrialization (EOI) 
through structural adjustment policies and agricultural policies put in place to 
comply with European Union (EU) norms, which dictated a smaller rural popu
lation, since Turkey was a long term candidate. These policies increased the flow 
of population from rural to urban areas, leading to the piling of poor masses in 
the cities. Interestingly, poverty continues to be a more serious problem for di
minished rural populations than expected. As a result, in post-1980s era, "new 
poverty" was widespread in urban and rural places, making poverty in the post- 
19808, especially in the 2000s, a common topic for interesting (Gunes, 2010) and 
well-funded projects for academicians, and a policy development, vote-grabbing 
tool for politicians, especially for the existing government, thus increasing the 
volume of research. The post-1980s made poverty and inequality processes al
ready in existence even deeper and more pervasive.

Broadly speaking, for the post-1980s period, the poverty and related prob
lems are discussed in two main ways depending on the accepted perspective. 
One approach regards poverty as a result of the structural adjustment and stabili
zation policies implemented since 1980 by dictating supranational organizations 
like the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) within the 
context of a changing form of capitalism and imperialism (Boratav, 2000; Yeldan, 
2002,2004; Keyder, 2005). The second approach looks at poverty in a more liberal 
way as the result of the lack or inadequate implementation of new global policies 
proposed by supranational organizations (as Keyman, 1994, 1999; Bulaq, 2000; 
Altan, 2000).
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The studies also differ according to their level of abstraction. Besides exam
ining poverty in terms of high abstraction levels and mainly using macroeco
nomic indicators, there are also other studies focusing mainly on poverty and 
inequality through field studies carried out in big cities, especially in Istanbul, 
examining the effects of the social networks and mobility opportunities of the 
urban poor (Erder, 1996) or comparing early migrants with more recent ones 
in terms of their chances of survival (Pancarcıoğlu and Işık 2001) or to find out 
survival strategies developed in response to poverty (Erdoğan, 2002, Buğra and 
Keyder, 2003). Aydm (2000) has examined survival strategies in the agricultural 
areas of Turkey.

As it is known, there are different approaches to defining and measuring 
poverty. These approaches could be classified in uni-or multi-dimensional mea
surements. They could also be classified as direct or indirect measures (Boltvinik, 
1997). This classification of measurements generally overlaps with three broadly 
constructed definitional and measurement related approaches of poverty: eco
nomic well-being, capability, and social exclusion. Certain measurement instru
ments and approaches are preferred especially by scientists from certain fields. 
For example, economists in particular have almost exclusively relied on income, 
consumption and to some extent on human welfare. Other social scientists have 
accepted poverty as a function of the lack of individual qualifications, such as 
education or health, to attain a basic level of human well-being which is gener
ally referred to as the human development index. Yet, other social scientists and 
particularly sociologists and anthropologists have focused on social, behavioral, 
and political underpinnings of human well-being (Udaya, 2002:155).

In this paper, unstable economic development, unequal income distribution, 
unemployment, large growth rate of the population, rapid population move
ment from rural to urban areas, low educational level, the insufficiency of the 
social security system, as well as social factors such as sexual discrimination in 
many domains of life are all accepted as indicators or dimensions of poverty and 
inequality. It is hard to analyze the change in poverty with all these dimensions 
because of the lack of systematic, official and independent studies in Turkey. 
Official and other studies indicate that poverty and inequality in Turkey became 
more pronounced after 1980 until the 2000s. Today there are some developments 
taking place regarding some poverty indicators such as inflation and income dis
tribution. Especially in recent years, various poverty reduction programs have 
been implemented. But the process of these developments needs to be analyzed 
in detail. These developments will be questioned and the data will be interpreted 
with region-based, settlement based (urban-rural areas) and gender-based pov
erty.
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150 Table 1- Population Structure and Peculiarities, 1990-2006

Life Expectancy 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 67,4 67,7 68,1 68,5 68,8 69,2 69,6 70,1 70,3 70,7 71,0 71,4 71,8 72,1 723 72,9 73,2

Male 65,4 65,7 66,1 66,4 66,8 67,2 67,6 68,0 68,3 68,7 69,0 69,4 69,8 70,1 703 70,9 71,1

Female 69,5 69,8 70,2 70,6 71,0 71,3 71,8 72,2 72,4 72,8 73,1 73,5 73,9 74,3 74,6 75,0 753
Infant Mortality 
Rate (%o)

Total 51,5 50,1 48,9 47,6 46,4 45,2 42,9 39,6 38,6 34,9 313 28,4 25,6 23,1 20,9 18,9 173

Male 57,4 56,0 54,7 53,4 52,1 50,8 48,3 44,7 43,7 39,6 35,9 323 29,5 26,7 24,2 22,0 20,4

Female 45,2 43,9 42,8 41,6 40,5 39,4 37,2 34,2 33,2 29,8 26,8 24,1 21,6 19,4 17,4 15,6 14,5

Under Five Mortality 
Rate (%«)
Total 65,8 62,3 58,9 55,8 52,8 50,0 47,3 44,8 41,8 38,6 32,7 31,3 30,0 28,6 27,4 26,2 25,1

Male 72,1 68,3 64,8 61,4 58,2 55,1 52,3 49,6 46,4 42,8 36,4 34,8 33,4 31,9 30,6 293 28,0

Female 59,2 55,9 52,8 49,9 47,1 44,5 42,1 39,9 37,1 34,2 28,8 27,6 26,4 25,2 24,1 23,0 22,1

Total Fertility Rate 
(Number of Child.) 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2 3 2 3 2,2 2,2 2,2

Population 
Growth Rate (%o) 17,0 16,6 16,3 16,0 15,7 15,4 15,0 14,7 14,4 14,1 13,8 13,5 13,2 12,9 12,6 123 12,1

Urban Population 
Growth R. (%o) 43,9 — — ... — ... - - — ... ... 32,6 —

Urban Population (%) 51,3 — — ... - - — - - ... ... 59,3

Crude Birth Rate (%o) 24,1 23,7 23,3 22,9 22,5 22,1 21,8 21,4 21,1 20,7 20,3 20,0 19,6 193 19,0 18,7 18,4

Crude Death Rate
(%o) 7,1 7,0 7,0 6,9 6,8 6,8 6,7 6,6 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6 3

Desired Family Size 
(Number of Child.) 2,4 2,5 2 3

Source: TURKSTAT, Population and Development Indicators.
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yönetişim aracıdır. Piyasa aksaklık analizi DEA uygulamalarında anahtar bir rol 
oynar. DEA, taslak metinler hazırlandıktan sonra yazılması gereken bir dokü
man değil, mevzuat hazırlama sürecinde takip edilmesi gereken bir yol haritası
dır. Var olduğu düşünülen bir sorun bir aksaklığa karşı hukuki norm üretmeye 
gerek olup olmadığı, eğer gerek varsa sorunu çözmek için ne tür seçenekler üre
tilebileceğini gösterir. Katılımcı ve müzakereci demokrasi anlayışını bir uzantısı
dır, yoğun danışma süreci işletilir (OECD 2002: 45).

Piyasa aksaklıkları düzenlemeyi haklı kılabilir. Piyasa aksaklığının varlığı 
otomatik olarak yasal süreci başlatmaz. DEA açısmdan piyasa aksaklık analizi
nin kritik önemi vardır. Düzenleyici müdahalenin sınırları olmalıdır. Düzenle
yicilerin de hata ve aksaklıkları olabileceği göz önüne alınmalıdır. Düzenleme 
değişen şartlara uyum sağlayabilmelidir. Öz düzenleme alternatif olarak dikkate 
alınmalı ancak kusurların olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. DEA bir do
kümandan ziyade takip edilmesi gereken bir süreci ifade eder.

4. Son Yaşanan Krize Piyasa Aksaklık Analizi Cephesinden 
Yaklaşım

4.1. Finansal Kriz ve Nedenleri

Dünyadaki son krizler finansal sektörde yaşanan krizlerin sistemik bir doğası 
olduğu yönündeki kanıyı güçlendirmiştir. Dünyanın her hangi bir yerinde oluşan 
finansal kriz doğrudan veya dolaylı etkileriyle diğer sistemlere yayılabilmektedir.

Finansal yenilikler ve finansal sistemde serbesti son yıllarda yaşanan kriz
lerin zeminini hazırlayan önemli etkenler arasında bulunmaktadır. Örneğin ya
pılandırılmış kredi ürünleri ve aracılık sisteminin menkul kıymet çıkarması (the 
originate and distribute model of intermadiation) 2008 yılında başlayan krizin 
temeli olmuştur. Varlık ve borç ilişkisi içinde risk getiri bağının bozulması son 
krizi oluşumundan etkili olmuştur. Özünde yüksek risk profiline sahip varlıklar, 
yapılandırılmış ürünler vasıtasıyla riski düşük getirisi yüksek ürünler olarak pa- 
zarlanmıştır (Lumpkin, S. 2008a: 18).

Son yaşananlar finansal sistemin güvenlik ve istikrarma yönelik tartışmaları 
bir kez daha ön plana çıkarmıştır. Finansal kurum ve piyasalar, likidite sorunla
rına, piyasa aksaklıklara ve suçlarına sanıldığından daha fazla hassas bir yapıda 
bulunmaktadır. Bu aksak yapı ancak ekonomik ve sosyal yüksek maliyetlerin 
oluştuğu geniş bir krizin oluşumu sonrasında anlaşılabilmektedir.

2008 krizini tetikleyen ve derinleştiren iki unsur, finans piyasasında dene
timlerin giderek azalması ve Merkez Bankalarının (başta Fed olmak üzere) krize 
müdahalede geç kalmasıydı. Bunun geri planında, kökeni VValras'a dek uzanan
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anlamında bir müdahale bir müdahale gerekip gerekmediğinin kararma yardım
cı olur. Yine bu analiz, düzenleyici otoritelere, sorun karşısında piyasanın kendi 
başına üstesinden gelip gelemeyeceği ya da sorunun çözümünde bir müdahale 
gerekip gerekmediğinin anlaşılmasını sağlar. Piyasa aksaklığının farklı nedenle
ri, refahın artırılması bakımından düzenleyicilere hangi tip politika seçenekleri
nin uygulanması daha faydalı olacağı yönünde bir rota çizer.

Örneğin firma dışındakiler firma ile ilgili tam bir bilgiye sahip olmadığından, 
firmanın değeri hakkında tam bir yargıya varamazlar. Şirket çalışanları ve yöne
ticileri şirket mali tablolarında eksik veya yanıltıcı bilgi yoluyla asimetrik bilgi 
problemine neden olabilirler. Şirket yöneticileri ise yatırımcılara kıyasla bilgisel 
anlamda çok fazla bilgiye sahiptiler. Böyle bir durum karşısında yatırımcılara 
şirketin durumu hakkında yeterli bilgi sağlanmasına yönelik olarak düzenleyici 
müdahale gerekebilir: Muhasebe kurallarının uygulanması, mali tablolarda stan
dartların geliştirilmesi, denetim standartlarının yükseltilmesi ve sıklaştırılm ası 
düzenleyicinin alabileceği önemler arasındadır. Buna ilave olarak yöneticilerin 
finansal tablolarda yapılacak hatalara karşı yükümlülükleri ve cezalarının belir
lenmesi de bir müdahale çeşididir.

3.4. Piyasa Aksaklık Analizi ve Düzenleyici Etki Analizi

Piyasa aksaklık analizi, soruna problemin tanımı ile yaklaşır ve problemi 
anlamlı kılacak kanıtları bulmaya, ayrıştırmaya ve incelemeye çalışır. Bunun 
ötesinde, "böyle bir analiz yeni bir düzenleyici politika yapmaksızın problemin 
çözümüne yardımcı mıdır yoksa değil m idir?" sorusunun yanıtı piyasa aksaklık 
analizi yaklaşımında önemlidir. Zira problemi, piyasa mekanizması ve piyasa 
güçleri kendi başına çözmeye muktedir ise piyasa aksaklık analizi, piyasayı ken
di haline bırakılmasına da karar verebilir. Yahut "bir problem var ve bu piyasa 
aksaklıklarını gidermeye yönelik problemleri azaltabilir m i?" sorusunun yanıtı 
da piyasa aksaklık analizi içinde değerlendirilmektedir.

Düzenleyici müdahale piyasa aksaklıklarını hafifletebilir. Ancak düzenle
me, piyasadaki problem dikkatli biçimde tanımlandıktan sonra doğrudan ve ka
rarlı b ir şekilde probleme odaklı olmalıdır. Düzenleyici politikaların uygulanıp 
uygulanmayacağı kararında, düzenlem enin doğrudan ve dolaylı m aliyetleri
nin göz önüne alınması gerekir.

1970'lerin başından itibaren ABD'de düzenleyici otoritelerin karar alma sü
reçlerinde kullanılmaya başlayan bir teknik olarak karşımıza çıkan Düzenleyici 
Etki Analizi (DEA), 1990'lardan itibaren OECD ülkelerine ve nihayetinde Av
rupa Birliğine kadar yaygınlaşmıştır. DEA, mevcut ve yeni çıkarılacak mevzua
tın muhtemel fayda ve maliyetlerini ile olumlu ve olumsuz etkilerini sistematik 
olarak incelenmesini amaçlayan uluslararası kabul görmüş kapsamlı ve başarılı
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bir sonuca neden olur. Örneğin finansal piyasalarda borsaların erişime kural ve 
kısıtlar koyarak piyasa gücüne erişmesi mümkündür (Samuelson, P.A. ve W.D. 
Nordhaus 2001:183).

Kam u M alı: Kamu m allan iki temel özelliği vardır:

• Rekabet edilememesi,

• Dışlanamaması.

Kamu mallarının tüketiminde rekabet yoktur ve bireyler o malları tüket
mekten dışlanamazlar. Bir başka ifade ile kamu malı özelliğini kazanan bir ürün 
ortaya çıktığında birey tarafından malın faydasmdan kendilerini ayrı tutama
maları mümkün değildir. Örneğin finansal istikrar kamusal bir maldır, çünkü 
çok az katkı payları olsa da onun sağladığı faydadan bütün piyasa katılımcıları 
yararlanmaktadır. Piyasa katılımcılarının her biri ilave bir maliyet üstlenmek- 
sizin finansal istikrarın nimetlerinden faydalanırlar (Samuelson, P.A. ve W.D. 
Nordhaus 1985: 713).

Kamu malı üreticisi iş stratejisinde diğer piyasa katılımcılarının bu maldan 
faydalanmalarına engelleyemez. Otlakçı/beleşçilikproblemi (free-rider-problem) 
kamu malının sağlanması/üretilmesi hususunda bireysel istekleri azaltır (Mar- 
well, G. ve R. E. Ames, 1981: 295). Burada temel problem piyasa katılımcılarının 
sunulan bu maldan ücretsiz yararlanıp, yararlanamayacakları öngörüsüdür.

Birbaşkaörnekborsalarüzerineverilebilir.Borsalartümkatılımcılarafaydasağ- 
lar, borsaya katılan her yeni üyeönemsizmaliyetlerlebu faydalardan yararlanırlar. 
Borsa bir özel teşebbüs olarak karını maksimize etmeye bakar ve karını mak
simize etme amacına uygun olarak broker sayısını sınırlandırmaya yönelebilir. 
Girişlerin sınırlandırılması etkinlikle zafiyete sebep olabilir. Borsaya giriş ve iş
lem yapmaya ilişkin düzenlemeler kamu malı problemini hafifletebilir. Ancak 
borsalar üzerine aşırı düzenleme ise piyasa gücü problemine neden olabilir. Do
layısıyla düzenlemenin hassas şekilde yapılmasının önemi de buradadır. Düzen
leyicilerin ne zaman, ne miktarda, kimlere ve her bir kesime maliyetlerini iyi 
hesaplayıp; çıkan sonuçlara göre düzenleme yapma gereği vardır.

3.3. Piyasa Aksaklığını Tespit Etmenin Önemi

Düzenleyicilerin piyasadaki aksaklıkların bilincinde olarak yapacakları faa
liyet, önlem ve müdahaleler piyasa aksaklık analizi çerçevesinde olmalıdır. Piya
sa aksaklık analizinin düzenleyiciler açısından pek çok faydası bulunmaktadır: 
Bir kere piyasa aksaklık analizi problemlerin tanımlanması ve analiz edilmesin
de kapsamlı bir çerçeve çizer. Piyasa aksaklık analizi düzenleyicilere, piyasa ak
saklıklarına karşı daha rasyonel karar alma süreci sağlar. Bu analiz, düzenleme
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luma yüklenebilecek maliyetleri göz önünde bulundurmuyorlarsa bu durumda 
sektör, devlet tarafından toplumun çıkarları düşünülerek düzenlenmelidir.

2008 yılında yaşanan kriz, batılı finans kurumlarınm yönetilirken, topluma 
mal olabilecek riskleri ve maliyetleri hiç bir şekilde hesaba katmadıklarının ve 
ne bedel karşılığı olursa olsun sadece şirket karlılığı ve çalışanlara dağıtılacak 
ikramiyelere odaklandıklarının güzel bir örneği olmuştur. Tek başına mevduat
ların bir kısmına devlet garantisi verilmesi de oluşabilecek bir panikte mevduat 
sahiplerinin mevduatlarını bankalardan çekmelerini engelleyebilecek bir önlem 
değildir.

Yatırımcıların finans kurumlarıyla yaptıkları sözleşmelerin uzun dönemli 
olması nedeniyle, finans kurumlarınm devamlı olarak izlenmesi gerekmektedir. 
Yatırımcıların finans kurumlarını gözetim ve izleme gibi bir fonksiyonu yerine 
getirme imkanları olmadığından, yatırımcılar lehine düzenleyici kurumlara fi
nans şirketlerinin hareketlerini izleme görevi verilmektedir.

Yine 2001 yılı sonbaharında Enron şirketinin muhasebe yolsuzluklarının 
anlaşılmasından batışına kadar geçen süreç negatif dışsallığa örnek olarak veri
lebilir3 Enron olayı sadece ona kredi sağlayan şirketler için değil, içinde bulun
duğu enerji sektöründen ulusal ve uluslararası bütün hisse senedi piyasalarını 
derinden etkilemiştir. Çoğu firma Enron olayı sonrasında piyasa beklentilerin 
üzerinde kayıplarını açıklamak durumunda kalmıştır.

Piyasa Gücü: Piyasa gücü, bir veya birkaç firmanın mal ve hizmetlerin piya
sa fiyatını değiştirebilme yetisidir. Tam rekabet şartları vukuunda aşırı kar edil
me imkanı yoktur. Eksik rekabet şartlarında aşırı kar herzaman mümkündür. 
Piyasa gücü kavramının en uç noktası tekelci piyasa yapısıdır. Firmalar eksik 
rekabet piyasa avantajlarını kullanarak, müşterilerini kaybetmeksizin fiyatları 
yükseltebilirler. Bu durum bizatihi kaynak ve risk dağılımında etkin olmayan

3 Enron Enerji Şirketi ABD'de 1990'larda en hızlı büyüyen şirketler arasındayken; 2001 yılı Ekim 
ayında şirketin bağımsız denetim firması, şirketin mali tablolarında açıklanmayan borç ve zararlarının 
olduğunu ve beyan ettikleri karın çok altında karı olduğunu açıkladı. Bu zararın büyüklüğü 1 
milyar doları buluyordu, bu beklenmedik durum karşısında ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) 
soruşturma açtı. Soruşturma ile birlikte şirketin 34 dolar hisse fiyatı çok kısa bir sürede 0.15 dolara 
düşmüştür. Peşinden şirketin iflası gerçekleşmiştir (63 milyar dolarlık iflas). Bu durumda Enron hisse 
senedi ve tahvil yatırımcıları ile şirkete kredi kullandıran bankalar büyük zarara uğrarken; pek çok 
şirket çalışanı işlerini kaybetmişlerdir. Burada şirket yönetimi ve muhasebesi kadar denetçi firmada 
sorumlu tutulmuştur. Zira denetçi firma aynı zamanda şirketin danışmanlığını da üstleniyordu. 
Şirket yönetimi karın düşük gösterilmesinin yanında prim, hisse senedi opsiyonları yoluyla kişisel 
servetlerini de artırmışlardır. Bu bir anlamda şirket yönetiminden denetçi/danışman şirkette, 
derecelendirme kuruluşlarından finansal analistlere, düzenleyici otoritelere kadar bir dizi hatalar 
zinciri ve sorumluğunu ifade etmektedir. Bu durum kendi içinde bir ahlaki problem olarak ortaya 
çıkarken, finansal piyasalarda oluşturduğu türbülansla negatif bir dışsallığa da neden olmuştur.
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ması olarak tanımlanabilir. Finansal piyasalarda içerden öğrenenlerin ticareti ya
tırımcı güvenini, fiyat etkinliğini ve likiditeyi oldukça olumsuz etkileyen piyasa 
bozucu bir faaliyettir. Çoğu memlekette içerden öğrenenlerin bilgi ticareti yasa 
dışı bir faaliyet olarak kabul edilir ve cezai yaptırımlara tabidir.

Rekabet tersine seçime (adverse selection) yol açabilir. Yatırımcıların çıkar
larını koruyan finans şirketleri, durumu ortaya iyi koyamazlarsa maliyetleri yük
selmesine rağmen kendisini rakiplerinden ayrıştıramayabilir. Bu çerçevede iyi 
firmalar yok olabilirler. İkinci risk ise ahlaki çöküntüdür. İyi firmalar da rakiple
rinin kötü davranacaklarını düşünerek, yatırımcıların çıkarları aleyhine hareket 
etmeye başlayabilirler. Örneğin son krizde görüldüğü gibi düzenleyici kurumla- 
rın etkisiz kaldığı bir durumda, finans kurumlarının riskli hareket etmeye başla
ması, piyasalar nezdinde geride kalmak istemeyen tüm finans kurumlarını riskli 
hareket etmeye teşvik etmiştir.

Düzenleyici kuruluşlar sektöre yönelik asgari standartlar getirerek, sektör
deki kaliteyi yükseltmektedir; çünkü özellikle finans kurumlarının yüksek stan
dartların diğer kurumlar tarafından da uygulanacağına yönelik güveni tamsa, 
kurallara uyma olasılığı yükselmektedir.

Öte yandan mevduat güvencesi de ahlaki çöküntü riski yaratabilir. İlk ola
rak bu mevduat sahiplerinin mevduatlarım yatıracakları bankaları seçerken 
daha az araştırma yapmasına, hatta bazı durumlarda örneğin daha riskli kurum- 
ların daha iyi getiri sunması durumunda daha riskli kurumlara kaymalarına yol 
açabilir. İkincisi, kurumlar da mevduat sahipleri korunacağı için daha fazla risk 
alabilirler. Mevduat sigortası olduğu için mevduat sahipleri daha riskli kurum- 
lardan gerekli risk primini talep etmeyecekler ve kurumlar bir anlamda devlet 
tarafından bir ölçüde sübvanse edilmiş olacaklardır. Son olarak mevduat garan
tisi bankaların olması gerekenden daha az sermaye tutmalarına yol açabilir.

Dışsallık, piyasada faaliyette bulunan bir işlemcinin, diğer işlem yapanla
rın, piyasaların ve pay sahiplerinin refahını doğrudan etkilemesi durumunda 
meydana gelir. Dışsallıklar pozitif veya negatif yönde olabilir. Genellikle düzen
leyiciler negatif dışsallıkları önleme yönünde gayret gösterirler. Finansal piyasa
lardaki bulaşma olgusu negatif bir dışsallıktır. Çünkü piyasa katılımcısının bir 
hatası diğerlerini o piyasada aktif olmasa bile negatif biçimde etkilemektedir. 
Finansal istikrar ise pozitif bir dışsallıktır; finansal istikrarın sağlandığı ve uzun 
süre bozulmayacağı beklentisinin piyasalara hakim olması şirketlerin düzenli bir 
büyüme ve kar beklentilerine katkı sağlayacaktır. Örneğin finans kurumlan ba
tarsa, bunların batmalarından kaynaklanan maliyetlerin, banka sahiplerinin ve 
kreditörlerinin zararlannı aşarak tüm topluma maliyet yüklemesi durumunda 
negatif dışsallık ortaya çıkacaktır. Bu durum, özellikle sistemik açıdan önemli 
finans kumrularında ortaya çıkmaktadır. Finans kurumlan karar alırken, top-
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da düzenleyicilerin reaksiyonu nasıl olmalıdır? Düzenleyici otoritelerin gerek 
yatırımcının korunması gerekse piyasadaki istikrarın tesisi için önlem almaları 
gereklidir. Bu önlemler arasında izahname ve sirkülerin anlamında daha şeffaf 
ortam sağlanması temine yönelik kamuyu aydınlatma/şeffaflık şartlarının sağ
lanması, finansal tablolar üzerinde denetim standardı zorunluluğu sayılabilir.

Finansal hizmet alıcıları bir sözleşme imzaladıktan sonra, aldıkları hizmetin 
kalitesini değerlendiremedikleri durumda ahlaki problem olgusu ortaya çıkar. 
Örneğin yatırım fonu yatırımcısı parasını fon yöneticisine teslim ettikten sonra 
operasyonel risklerin azaltılması konusunda fon yöneticisinin en iyi gayreti gös
terip göstermediğini bilemez. Ve fon yöneticisinin izlenmesi ve kontrol edilmesi 
bir yatırımcı için oldukça maliyetli kalemdir. Operasyonel kayıpların verildiği 
en büyük alanlardan biri fon yöneticisi kendi sermayesi kullanması durumudur. 
Bu durum fon yöneticisi ile yatırımcı arasında menfaat çatışmalarının yaşandığı 
durumu ifade eder.

Düzenleyici otoritenin görevi ahlaki bir problem oluşturabilecek koşulla
ra karşı önlemler almasıdır. Yatırım fonu örneğimizden giderek, fonu yöneten 
firmalara sermaye yükümlülükleri getirilebilir, artan yükümlülükle birlikte fon 
yönetimi, yönettiği fon üzerinde daha basiretli ve şeffaf bir yaklaşıma yönlendi
rilebilir. Fon piyasasında ezici rekabet şartlarının oluştuğu hissedilmesi halin
de de sermaye yükümlülüğü yatırım fonu piyasasına girişleri sınırlandırılabilir 
(Lumpkin, S. 2008:18).

Detaylı ve sürekli kamuya açıklama yükümlülükleri firmaların yatırımcılar- 
ca izlenmesini kolaylaştırabilir. Gerekli prosedürlerin yeterli derecede uygulayıp 
uygulamadıkları konusunda düzenleyiciler tarafından yapılan gözetim ahlaki 
problemi azaltabilir.

Ahlaki problemi azaltabilecek önlemlerden biri de sermaye piyasasında ça
lışan kesimin belli asgari standartlara sahip olmasını temin etmektir. Sermaye pi
yasalarında çalışabilmek için belli lisanslara sahip olmak zorunluluğu ve bu zo
runluluğun sıkı gözetimi, sermaye piyasalarındaki faaliyet koşullarının sağlıklı 
oluşumuna katkı sağladığı gibi ahlaki problemlerin de azalmasını sağlayabilir.

Ayrıca, portföy yöneticilerine, aracı kuruluşlara, fon kurucularına belli ser
maye bulundurma yükümlülükleri getirmek; aracı kuruluşlara sermaye yeterli
lik yükümlülükleri getirmek; finansal kurumların tasfiyesi/iflasına yönelik özel 
kurallar getirmek (aracı kuruluşların tedrici tasfiyesi gibi) düzenleme cephesin
den ahlaki problemi azaltıcı diğer önlemlerdir.

Asimetrik bilgi probleme neden olan önemli durumlardan biri de finansal 
piyasalarda içerden öğrenenlerin bilgi ticaretidir. İçerden öğrenenlerin ticareti 
kısaca, kamuyla paylaşılmamış bilgilere kullanarak menkul kıymet ticareti yapıl-
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3.2. Piyasa Aksaklık Biçimleri

Finansal piyasalarda sıklıkla gözlemlenen dört tür aksaklık biçiminden söz 
edilebilir:

• Asimetrik Bilgi,

• Dışsallıklar,

• Piyasa Gücü,

• Kamusal Mallar

Asimetrik Bilgi: Asimetrik bilgi alıcılar (veya satıcılar) doğru biçimde bil
gilendirmediği halde meydana gelir. Doğru biçimde bilgilendirilmeme sonucu 
marjinal faydanm (veya marjinal maliyetin) gerçekte olduğundan farklı biçimde 
(hatalı) tahmini yanlış kararların alınmasın yol açar. Asimetrik bilgi durumunda, 
finansal işlemlerde daha iyi bilgiye sahip olan taraf, eksik bilgiye sahip olana 
göre daha avantajlı durumda bulunur (Akerlof, G.A. 1970a: 489-490).

Asimetrik bilgi sorunu nasıl oluşur? Yatırımcı menkul kıymet portföyü oluş
tururken ne kadar çabalarsa çabalasın ortağı olduğu şirket hakkında ne şirket 
yöneticisi ne de menkul kıymet işlemine aracı olan kurum kadar bilgiye sahip 
değildir. Yatırımcı açısından bu bilgi yetersizliği onu zarara uğratabilecek nite
liktedir. Burada fiyat mekanizması bilgiyi aktardığı halde, sistemin işleyebilmesi 
için gerekli olan bilgi tam aktarılmamış olacaktır. Böylece bilgiyi gizleyenler, giz
ledikleri bilgi dolayısıyla yatırımcıyla kıyasla daha avantajlı olmakta ve normal 
üstü kazanç imkanı bulabilmektedirler. Bu durum bir yandan piyasadaki dürüst 
işlem anlayışını zedelerken diğer yandan etkin piyasalar hipotezini geçersiz kıl
maktadır. (Salanie, B. 2000)

Asimetrik bilginin oluş şekline göre iki türü bulunmaktadır:

• Sözleşme öncesi "ters seçim " veya

• Sözleşme döneminde "ahlaki problem" (Varian, H.R. 2005a: 589)

• hangi tip asimetrik bilginin var olduğunun bilinmesi, nasıl bir (finansal 
piyasa) müdahale gerekeceği konusunda ışık tutacaktır.

Halka açılma esnasında hisse satıcıları ihraç anında şirketin kalitesi konu
sunda özel bilgilere sahiptir. Buna karşın alıcıların böyle bir bilgiyi elde etme 
şansları yoktur. Ve genellikle ilk halka açılmalarda alıcılar iyi veya kötü şirket 
ayırt etmeksizin hisse alımında bulunabilirler. Ancak aldıktan sonra şirketin as
lında tahmin ettiklerinde de kötü bir şirket olduğunun fark etmeleri onları daha 
sonraki halka açılmalarda daha gönülsüz davranmalarına neden olabilir. Böylece 
piyasanın sığlaşmasına hatta topyekun piyasa çöküşüne neden olabilir. Dolayı
sıyla ters seçim bizatihi piyasa etkinliğini azaltan bir unsurdur. Böyle bir durum-
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dığı seviyeye kadar gerileyeceğidir. Aşırı karın varlığı ve beklentisinin piyasada 
hakim olması o piyasanın aksak yapıda olduğunun göstergelerinden biridir.

Finansal piyasalarda risk ve getiri birbirinin tamamlayan denge çubukları 
gibidir. Getirinin yüksek olması riskin bu getiri düzeyinin dengeleyecek seviye
de yüksek olması sonucunu doğurur. Yüksek getiri peşinde koşan yatırımcı, bu 
yatırımını üstleneceği risk seviyesini de ona göre yüksek seviyede tercih etmiş 
olduğu bir ön kabuldür. Finansal piyasalarda hakim olan yaklaşım bedava yeme
ğin olmadığı gerçeğidir. Sürekli risk getiri uyumsuzluğunun olduğu bir piyasada 
rekabetin sağlıklı olduğu ve piyasanın etkin işlediği anlayışından bahsedilemez. 
Bir piyasada sürekli risk getiri arasında uyumsuzluğun varlığı o piyasanın aksak 
yapıda olmasmın emarelerinden bir diğeridir.

Aynı risk profiline sahip benzer ürünlerin fiyatlarının dar bir bantta hareket 
etmesi ve piyasa fiyatının ciddi farklılık göstermemesi beklenir. Ancak piyasada 
ayıtı risk profiline sahip benzer ürünlerin piyasa fiyatlarının geniş baııd etrafın
da dağılması o piyasanın aksak yapıda olduğunu göstermektedir.

Piyasalar genel olarak iki nedenle hataya düşerler, ya fiyatlar fayda ve ma
liyetleri açıklamakta yetersiz kalır ya da optimal olmayan piyasa yapısı mevcut
tur. Piyasalar hataya düştüğünde düzenlemeler piyasa aksaklıklarını giderme ya 
da etkisini azaltmada rol oynayabilir. Ancak bazı durumlarda düzenleme yeter
siz kalır. Bu durumda en iyi çözüm etkin olmayan durumun sürmesi pahasına 
piyasayı kendi haline bırakmaktır.

Finansal piyasalar kendi başlarma etkin çalışmak ve etkin üretim yapma ko
nusunda başarılı olamayabilir. Örneğin finansal mal ve hizmet fiyatları gerçek 
üretim maliyet ve tüketimini yansıtmayabilir. Bu piyasa katılımcıları arasında 
çıkar çatışmalarına neden olabilir. Bu durum bizatihi piyasa aktivitesinin azal
masına, düşük kalitede üretim ve arza ve nihayetinde piyasalarda çöküşe neden 
olabilir (Lumpkin, S. 2008:14).

Yatırımcılar sıklıkla finansal bir ürünü tam anlamıyla kavramakta zorluk 
çekerler. Ürünün karmaşıklığı, benzer üründen piyasada fazla olması ve hizmet 
sağlayıcıların yanlış yönlendirmesi yatırımcıları tercihte zorlayabilir. Ve finansal 
piyasalarda genellikle ürünün piyasada yaptığı hareket gözlemlenmeden han
gi ürünün güvenilir hangisinin riskli olduğunu kestirmek zordur. Böyle bir du
rumda üstün bilgiye sahip olan firma yatırımcı/tüketicilerin zarar etmesine veya 
etmemesine göre aşırı kar elde edebilir. Örneğin, yatırım fonu yöneticileri ve 
danışmalık hizmeti verenler açık biçimde yatırımcı açısında itimat duyulan bir 
konumdadır. Fon yöneticisinin performansını değerlendirmek oldukça güçtür. 
Eğer fon yatırımcısı fon yönetiminin sağladığı hizmetler konusunda iyi bilgiye 
sahip değilse, bazı fon yöneticileri daha iyi hizmet vermekten imtina edebilirler. 
Yatırımcılar bir süre sonra düşük kaliteli ürün almaktansa piyasadan çekilmeyi 
tercih edebilir bu da piyasanın büsbütün çöküşüne neden olabilir.
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3. Aksak Piyasa Hipotezi

3.1. Genel Olarak Hipotez

Düzenlemelerin gerekçesini oluşturan temel argüman olan aksak piyasa ya
pısı ve bu yapı için türetilmiş olan aksak piyasa hipotezine göre, piyasa aksaklığı 
kaynak ve risklerin dağılımı ile üretimin etkin biçimde yapılamadığı durumu 
ifade etmektedir. Aksaklık ifadesinden piyasaların çöküşü veya hiç çalışmaması 
anlamı çıkarılmamalıdır. Piyasa aksaklığı ile anlatılmak istenen piyasa ulaşılabi
lecek en yüksek etkin düzeyinden uzaklaşılmasıdır (Lumpkin, S. 2008: 5).

Rekabetçi piyasa, mal ve hizmetlerde fiyatın hiçbir dışsal müdahale olmak
sızın arz ve talebe göre belirlendiği bir piyasa yapısını ifade eder. Bir piyasada 
rekabetin oluşabilmesi için alıcı ve satıcıların, mal veya hizmetin fiyatını veya 
arz miktarını, etkileyemeyecek kadar çok olması, malın bölünebilir ve homojen 
olması ve taraflardan her birinin piyasa hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. 
Ayrıca, konsolidasyonun arttığı göz önüne alındığında günümüz uygulamaları 
içinde önemli bir şart olan piyasaya giriş çıkış engelinin bulunmaması da olmaz
sa olmaz koşullan arasındadır. Rekabetçi piyasalarda, dinamik bir süreç içinde 
arz ve talep dengesiyle oluşan fiyatlar, üretici ve tüketicilerin tekrar düşünerek 
arz ve/veya talepte kayma olması halinde mevcut kısıtlı kaynakların, bireylerin 
ve sonuçta toplumun refahını maksimize edecek şekilde dağılımı sonucunu do
ğurur (Lumpkin, S. 2008: 5).

Etkin piyasalarda fiyat, mal ve hizmetlerin marjinal maliyetin marjinal fay
dasına eşit olduğu noktada oluşur. Aksaklık durumunda marjinal fayda ve mar
jinal maliyet eşit değildir, bu nedenle fayda en çoklaştırılamaz.

Etkin bir piyasada firmalar olabilecek en düşük maliyetle üretim yaparlar
ken, tüketiciler de almak istedikleri ürünü veri kalitede en düşük fiyattan alırlar. 
Bu fiyat düzeyi arz ve talebin dengede olduğu noktayı işaret eder. Bu nedenle ne 
bir refah kaybı ne de kaynakların heba olması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla 
etkin olmayan bir piyasada birisi zarara uğratmadan kar elde etmek olasıdır. Bir 
başka anlatımla sıfır toplamlı bir durum söz konusu değildir.

Piyasa aksaklığının büyüklüğü aynı zamanda düzenleyici otoritenin mü
dahalesinin büyüklüğünü belirlemektedir (Lumpkin, S. 2008: 6).

Bazı emarelerin varlığı piyasanın aksaklığını gösterir. Bu işaretlerden bir
kaçının görülmesi o piyasanın aksak olarak tanımlanmasını getirebilmektedir. 
Bu emarelerden ilki piyasada sürekli "aşırı kar" varlığı ve/veya beklentisinin 
hakim olmasıdır. Tam rekabet yaklaşımmdan bildiğimiz, aşın karın varlığı duru
munda piyasaya girişlerin olacağı ve aşırı karın törpülenerek fiyat denge düzeyi
nin (marjinal maliyet, marjinal hasılat eşitliğinden hareketle) aşırı karın oluşma-
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dir. Burada gürültünün nedeni fiyatların tüm bilgileri ayrıştırmadan, bütüncül 
biçimde yansıtmasıdır. Grossman ve Stiglitz (1980) sermaye piyasalarında bu 
nedenle dürüst oyun etkinliğinin olamayacağı sonucuna varmaktadırlar (Gross
man S.J. ve J.E. Stiglitz 1980).

Etkin piyasalar hipotezine göre yatırımcılar heterojen beklentilere göre ha
reket ederler. Yatırımcılar ilgilendikleri menkul kıymetin temettüsünden, kazan
cına kadar şirketin gelecekteki değeri hakkında farklı farklı görüşe sahiptir ve bu 
farklılıklar piyasanın dinamik yapısı içinde giderilir. Farklı beklentilerle kazanç 
sağlamayı amaçlayan yatırımlarla piyasadaki bilgiler fiyatlara anında yansıya
caktır. Bu sürecin sonunda her bir menkul kıymetin risk ve getirisi üzerine bir 
konsensüs ortaya çıkacaktır.

Ancak, Grossman ve Weiss (1982) fiyatların bilgi içerme rolü üzerine yaptığı 
çalışmasında, heterojen beklentilere dayalı görüşün önemli bir kusuru bulundu
ğunu ifade etmektedir. Menkul kıymetin fiyatını, toplam arz ve talep belirledi
ğine ve her bir yatırımcının arz ve talebi kendisine özgü bilgileri yansıttığına 
göre fiyatlar diğer yatırımcıların bakış açılarını da içermelidir. Etkin bir piyasada 
bireyler diğer yatırımların alış ve satışlarından olabildiğince fazla bilgi edinmeye 
çalışacaklar ve bu bilgileri kendilerinin bağımsız biçimde elde ettikleri bilgilerle 
birleştireceklerdir. Daha sonra menkul kıymetin fiyatını buna göre tekrar hesap
layacaklardır. Sonuçta oluşan denge heterojen beklentiler dengesi değil, rasyonel 
beklentiler dengesi olacaktır (Grossman, S. J. ve Weiss, L. 1982).

Grossman ve Weiss (1982) rasyonel beklentiler dengesine göre piyasanın et
kin olamayabileceğini belirtmektedir. Buna göre eğer bilgi edinmenin bir mali
yeti var ise, ilgili bütün bilgilerin toplanması ve işlenmesi yatırımcı açısından ca
zip olmayacaktır. Böylece, yatırımcılar bilgi araştırmasını bırakacak ve yeni bilgi 
üretilmeyecektir. Böylece sermaye piyasaları etkinlikten uzaklaşacaktır.

Etkin Piyasalar Hipotezi piyasadaki bilgisel etkinliğe ilişkin bir açıklama ge
tirse de kendi içinde mantıksal bir tutarsızlığı da barındırmaktadır. Buna göre, 
eğer fiyatlar menkul kıymete ilişkin bütün bilgileri içeriyor ve piyasaya gelen her 
yeni bilgi fiyatlara anında yansıyor ise bu yeni bilgi girişinde yatırımcılar arasın
da herhangi bir alış veriş olmayacaktır. Çünkü bilgiyi, bütün yatırımcılar aynı 
anda ve bir maliyet üstlenmeden edinmektedir. Menkul kıymet hakkında bilgi 
toplanmasını teşvik edici bir unsur olmayınca, kara yönelikte fırsatlar olmayacak 
dolayısıyla ticaret gerçekleşmeyecektir. Bütün yatırımcılar aynı davranış kalıbım 
izlediklerinde kimse bilgi üretmeyecek ve bilgilerin yansıdığı fiyatta olmayacak
tır. Bu nedenle bazı insanların piyasanın etkin olmadığı düşüncesiyle, veri bilgi 
setiyle yatırım yapmaları durumunda bile piyasa etkindir varsayımı, etkin piya
salar hipotezinin paradoksunu oluşturmaktadır.
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yatların dinamik davranışlarını kapsamlı açıklayan bir hipotez olduğu söylenebi
lir. (Fama C, F. 1991).

Piyasadaki mevcut bilgi setine göre bir piyasa etkin ise bu bilgi setine dayalı 
olarak aşırı kar yapmak imkansızdır. Piyasa katılımcısı, böyle bir piyasa ortamın
da menkul kıymetten piyasa riski ile orantılı bir getiri elde edecektir. Etkin piya
salar hipotezine göre piyasa katılımcı sayısı fazladır, münferiden piyasa etkileme 
gücü yoktur. Menkul kıymetle ilgili saklama, işlem ve bilgi toplama maliyetleri 
oldukça düşüktür. Ekonomik, politik ve sosyal yapıdaki değişiklikler piyasaya 
anında yayılır. Piyasada likidite oldukça yüksektir, alım satım giderleri de düşük 
olduğundan menkul kıymet fiyatları genel değişmelere kolayca uyum sağlamak
tadır. Piyasaların kurumsal yapısı çok gelişmiştir ve düzenleyici mevzuat piya
saların istikrarlı çalışmasını sağlamaktadır.

2.2. Piyasa Etkiliğinin Geçerliliği Üzere Eleştiriler

Etkin piyasalar hipotezine getirilen başlıca eleştiriler ise içerden öğrenilen 
bilgi yoluyla sağlanan kazancm, hipotezin öngördüğünden daha büyük boyut
larda olması, beklenen getirilerin, geçmiş getirilerden öngörülebileceği ve bu 
yüzden hipotezin öngördüğünden daha yoğun piyasada dalgalanma olduğudur 
(Keim D. ve R. Stambaugh 1986a: 357-385).

Piyasanın etkinliğini bozan ve piyasanın aksak bir yapıda çalışmasına yol 
açan sorunlar arasında asimetrik bilgi, gürültülü işlemlerin varlığı, rasyonel bek
lentiler sayılabilir.

Yatırımcı menkul kıymet portföyü oluştururken ne kadar çabalarsa çaba
lasın ortağı olduğu şirket hakkında, ne şirket yöneticisi ne de menkul kıymete 
aracı olan kurum kadar bilgiye sahip olamayacaktır. Yatırımcı açısından bu bil
gi yetersizliği yatırımcıyı zarara uğratabilecek niteliktedir. Burada fiyat meka
nizması bilgiyi aktardığı halde, sistemin işleyebilmesi için gerekli olan bilgi tam 
aktarılmamış olacaktır. Böylece bilgiyi gizleyenler, gizledikleri bilgi dolayısıyla 
yatırımcıyla kıyasla daha avantajlı olmakta ve normal üstü kazanç imkanı bu
labilmektedirler. Ortaya çıkan bilgi farklılığı durumu asimetrik bilgi problemi 
olarak ifade edilebilir. Bu durum bir yandan piyasadaki dürüst işlem anlayışını 
zedelerken diğer yandan etkin piyasalar hipotezini geçersiz kılmaktadır (Ersel 
H. ve Güven S. 1985:14-15).

Fiyat sinyalleri temiz değil, gürültülü bir yapıdadır. Gürültülü olması fiyat 
mekanizmasının bilgiyi tamam anlamıyla yansıtmasına engeldir. Özel bir bilgi 
fiyat sinyali ile aktarılsa bile, konu hakkında bilgi sahibi olmayan bireysel yatı
rımcının özel bilginin sinyali tam anlamıyla çözümleyebilmesi mümkün değil-
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2.1. Fiyat Etkinliği Türleri

Fama (1970)'e göre piyasalarda zayıf, yarı güçlü ve güçlü olmak üzere üç tür 
etkinlik olabilmektedir. Zayıf biçimde etkinlik durumunda, şu andaki ve geçmiş
teki fiyatlar gelecekteki fiyatları tahminde başarısızdır. Dolayısıyla eğer piyasa 
zayıf biçimde etkin ise, geçmiş fiyatlar kullanılarak gelecekteki fiyat değişme
lerini tahmin etmeye yönelik metotları (teknik analiz) işe yaramayacaktır.2 Yarı 
güçlü biçimdeki etkinlikte ise menkul kıymet fiyatları kamuya açıklanmış bütün 
bilgileri yansıtır. Yarı güçlü etkinlik zayıf etkinliği de içerir, dolayısıyla geçmiş 
fiyatları ve kamuya açıklanmış fiyatları kullanarak geleceğe yönelik tahminde 
bulunulamaz. Çünkü bu bilgiler zaten fiyatlara indirgenmiş, fiyatların içinde 
mevcuttur. Yarı güçlü formda ise firma/sektör/ekonomi ile ilgili değişkenleri 
kullanarak menkul kıymetin getirisini tahmin etmeğe yönelik metotlar (temel 
analiz) işe yaramayacaktır. Menkul kıymetin cari fiyatı, kamuya açıklansın veya 
açıklanmasın bütün bilgileri içeriyorsa bu piyasa da güçlü anlamda etkin bir pi
yasadır. Bu piyasada zayıf ve yarı güçlü biçimdeki etkinlik koşulları ile birlikte 
içerden öğrenilebilecek bilgi menkul kıymet fiyatları içinde değerlendirilmiştir 
(Fama E.F. 1970: 388).

İçerden öğrenilen bilgiyi kullanarak işlem yapmanın alıcı ve satıcı açısından 
sakıncaları vardır: Eğer bilgi lehte ve fiyatlara yansımıyorsa, menkul kıymet satı
cısı zararda; bilgi aleyhte ve fiyatlara yansımıyorsa bu sefer alıcı zararda olacak
tır. Bu tür bilgi kullanımı gelişmiş birçok memlekette yasaklanmıştır. Türkiye'de 
de bu tür bilgi kullanarak işlem yapmak 1992 yılından buyana yasayla yaptırım
lara bağlanmış durumdandır (SPKn md.47/1).

Piyasa etkinliğinden genel olarak fiyat etkinliği (bilgisel etkinlik) anlaşılsa 
da literatürde, fiyat etkinliği (dışsal etkinlik); işlemsel etkinlik (içsel etkinlik); da- 
ğıtımsal etkinlik (Fabozzi F. ve Modigliani 1992: 250-251)olmak üzere üçlü bir 
ayrıma gidildiği de gözlenmektedir. Gerçekte, bir piyasada fiyat etkinliği söz 
konusu ise, menkul kıymet değerlemesiyle ilgili mevcut tüm bilgiler her zaman 
fiyatlara yansıyacağından ve işlem maliyetleri ve risk ayarlaması yapılarak oluş
turulan stratejilerle fayda/getiri elde etmek mümkün olmayacaktır. Dağıtımsal 
etkinlikte kıt kaynakların optimal tahsisi ifade edildiğinden, bilgisel ve işlemsel 
etkinlik (firmanın nihai ürünü elde ederken girdi ve çıktı sürecindeki etkinlik) 
var olmadan dağıtımsal etkinlikten bahsedilemeyecektir. Dolayısıyla fiyat etkin
liği diğer iki etkinliği de kapsamı içine almaktadır.

Etkin piyasalar hipotezine daha yakından bakıldığında, bu hipotezin belir
sizliğin hakim olduğu rekabetçi bir piyasa ortamında sıfır kar dengesine göre fi-

2 Altun (1992) İMKB üzerine yaptığı analizde, Piyasanın zayıf etkimlik düzeyinde olmadığını 
göstermiştir.
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İkinci bölümde piyasa aksaklığı, aksaklık türleri, detaylı ve ülkemizdeki uy
gulama örnekleriyle desteklenerek açıklanmaktadır. Piyasa aksaklık analizi ve 
şuanda Dünya'da en çok kullanılan aksaklık analiz yöntemlerinden biri olan dü
zenleyici etki analizi yine bu bölüm kapsamında anlatılmaktadır.

Üçüncü bölümde ise 2007 yılında başlayıp 2008 yılında derinleşen son fi- 
nansal kriz, piyasa aksaklık analizi çerçevesinde ele alınmakta; "nasıl daha iyi 
bir düzenleme yapılabilir", "düzenleyici otoritelerin yaklaşımı ne olmalıdır" gibi 
analitik bir bakış açısı ile ele alınmaktadır.

2. Rekabetçi Piyasa ve Fiyat Etkinliği

Rekabetçi bir piyasa ekonomisi, fiyatların dıştan bir müdahale olmadan op- 
timal kaynak dağılımını ve tam istihdamı sağlayacağı inancını içerir. Ulaşıldı
ğı varsayılan denge Pareto optimal bir dengedir. Pareto optimal dengede top
lumdaki bireyler varolan kısıtlı kaynaklarla olası en yüksek faydayı sağlarlar ve 
böylesi dengede bir başkasının faydasını azaltmadan diğer bir bireyin faydasmı 
artırma imkanı yoktur. Kamu müdahalesinin minimum olduğu bir piyasa eko
nomisi olası en iyi sitem olarak kabul edilir (Erol Ü. ve R. Sinanoğlu 2011:73).

Bu anlayışın finansal piyasaya yansıması ise fiyat etkinliği ile vücut bulmak
tadır. Şöyle ki, finansal piyasalarda fiyat etkinliği, fiyatların mevcut tüm bilgile
rin yansıttığı varsayımına dayanır. Bilgisel açıdan etkin olan piyasalarda fiyatlar 
yatırımların gerçek değerini en iyi şekilde tahmin eder ve tasarrufları en karlı 
yatırımlara yönelterek, ekonommin toplam reel üretimine katkıda bulunur.

Fama'ya göre bütün bilgilerin fiyatlara yansıdığı etkin bir piyasada, fiyatta 
herhangi bir değişme oluyorsa bunun tek nedeni vardır, beklenmeyen yeni bir 
bilginin piyasaya ulaşmasıdır. Böyle bir bilgi geldiğinde menkul kıymetin fiyatı 
hareket halinde olacaktır. Fiyatlardaki bu hareketlilik piyasaya gelen fiyat lehi
ne önemsiz olaylarm sayıca çokluğu ve önemli aleyhteki olayların sayıca azıyla 
dengelenecektir. Menkul kıymetlerdeki bu durum fiyatların dizginlenme özel
liğinden kaynaklanmaktadır. Fama, etkin piyasalar hipotezinin rassal yürüyüş 
teorisine bağlı olduğunu ifade etmektedir (Fama E.F. 1970:383).

Rekabetçi piyasalar dışmdaki piyasalar, aksak piyasalar olarak ifade edilebi
lir. Bir anlamda piyasa aksaklığı, kaynak ve risklerin dağılımı ile üretimin etkin 
biçimde yapılamadığı durumu ifade eder. Aksaklık ifadesinden piyasaların çö
küşü veya hiç çalışmaması anlamı çıkarılmamalıdır. Piyasa aksaklığı ile anlatıl
mak istenen piyasa ulaşılabilecek en yüksek etkin düzeyinden uzaklaşılmasıdır. 
Piyasadaki aksaklık derecesi düzenleyici otoritenin yani kamunun piyasalara 
müdahale şiddetini belirleyecektir. Bu anlamda piyasa aksaklığının tespiti önem 
taşır, piyasa mekanizması ve piyasa güçleri kendi başma aksaklığı çözmeye 
muktedir ise piyasa aksaklık analizi, piyasayı kendi haline bırakılması sonucunu 
da verebilir.
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AKSAK PİYASA YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE 

DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN TAVRI

Oğuz ALTUN1 

Özet

Son yaşanan fin an sal kriz nedenleri üzerine tartışm alar aşırı f.inansal serbestleş
me, fin an sal ürün çeşitliliği ve denetini zafiyeti üzerine yoğunlaşm ıştır. Yeni fin an sal 
sistem in m im arisinde düzenleyici otoritelerin rolü, uluslararası işbirlikleri ve daha iyi 
düzenlem e konuları ön plana çıkmaktadır. Bu makalede, aksak piyasa yaklaşım ı çerçeve
sinde düzenleyici otoritelerin alacakları tavırlar, teorik bir çerçeve içinde ve Türkiye'deki 
serm aye piyasası uygulamalarından örneklerle anlatılm aktadır.

1. Giriş

Son çeyrek yüzyıldır yaşanan krizler, makro ekonomik belirsizlik ve piyasa 
aksaklıklarından kaynaklanan başarısızlıklar, gözleri kamu otoritesinin finansal 
sistemi düzenlemesindeki rolü üzerine çevirmiştir.

Finansal sektörde yaşanan son sıkıntılar, krizlerin sistemik bir doğası oldu
ğu yönündeki kanıyı güçlendirmiştir. Finansal yenilikler ve finansal sistemde 
serbesti son yıllarda yaşanan krizlerin zeminini hazırlamış, finansal piyasalar
daki denetimlerin azalması ve Merkez Bankaların geç müdahalesi krizin derin
leşmesine katkı sağlamıştır. Son yaşananlar finansal sistemin güvenlik ve istik
rarına yönelik tartışmaları bir kez daha ön plana çıkarmıştır. Finansal kurum 
ve piyasalar, likidite sorunlarına, piyasa aksaklıklara ve suçlarına sanıldığından 
daha fazla hassas bir yapıda olduğu anlaşılmıştır.

Piyasa ekonomisi, sorunları kendi içinde çözeceği ve devletin müdahalesi
nin gereksiz olduğunu savunur. Bu savını, tam rekabetçi piyasa yapısı ile des
tekler. Buna göre piyasaya giriş ve çıkışların serbest olduğu bir ortamda fiyat 
mekanizması tam işleyecek ve kaynak dağılımında etkinlik sağlanacaktır.

Birinci bölümde rekabetçi bir piyasayı oluşturan unsurlar, bunun finansal 
piyasalardaki yansıması fiyat etkinliği ve çeşitlerinden bahsedilmekte; ayrıca 
mevcut ekonomik sistem içinde rekabetçi piyasa ekonomisi ve fiyat etkinliğinin 
geçerliliği üzerinde durulmaktadır.

1 Grup Başkam, Sermaye Piyasası Kurulu, Makalenin kurumla herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Eposta adresi: oaltun@spk.gov.tr
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finansmanında sermaye bileşiminin şirket değerini etkileyip etkilemediğini tar
tışan sermaye yapısı teorisi (capital structure theory) esas olarak iki ana yol üze
rinden ilerleyerek günümüze ulaşmıştır. Bu ana yollardan değiş tokuş (trade off) 
teorisi, şirketlerin en uygun (optimal) kaldıraç oranlarını, her yeni birim borcun 
getirisi ile maliyetlerini tartarak kararlaştıracaklarını ileri sürmekte; kaldıraç et
kisini kullanarak, şirketin, sadece öz kaynak ile finansman halinde ulaşabileceği 
şirket değeri düzeyinden daha yüksek bir şirket değerine ulaşabilmesini sağla
yacak en uygun borç/öz kaynak bileşiminin varlığını açıklamaktadır. Borçlan
manın, faizlerin vergiden düşülmesiyle sağlanan dönem sonu kârı üzerindeki 
olumlu etkisine karşılık borçlanma düzeyi ile artan ödeyememe ve iflas riski ve 
temsil maliyeti (agency cost) bir dengeleme sorunu yaratmaktadır. Sermaye ya
pısı teorisinin izlediği ikinci ana yol olarak sıralı tercih teorisi, şirketlerin, serma
ye yapısı ile ilgili kararlarında bir sıralamayı esas aldıklarını kabul etmektedir. 
Buna göre, şirketler, öncelikle, iç finansmanı tercih ederler ve şirket bünyesinde
ki nakdi ve nakde kolay dönüştürülebilir varlıkları öncelikle kullanırlar. İkinci 
adımda, şirketler temettü ödeme hedeflerini yatırım fırsatlarına göre ayarlarlar. 
Üçüncü adımda, şirket mevcut nakdi tükettikten sonra, kolay nakde dönüşebilir 
menkul kıymetlerini nakde dönüştürerek kullanmayı seçer. Dördüncü adımda, 
iç kaynaklar tüketilmiş olacağından, şirketin finansman ihtiyacı dış finansman 
yoluyla sağlanmak zorunda kalacaktır. Bu adıma şirket, en güvenli menkul kıy
meti ihraç ederek başlayacaktır. Bu da borç senedidir. Borçlanmayla başlayan dış 
finansman adımı, borçlanma imkanlarının sınırlarına ulaşınca, muhtemelen pay 
senedine dönüştürülebilir tahvil gibi melez (hybrid) menkul kıymetlerin tercih 
edilmesini ve son adım olarak pay senedi ihracını getirecektir.

20.02.2013
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yapılan araştırmanın bulgularını aktarmakta ve nihai olarak araştırmanın sonuç
larını analiz ederek aşağıdaki düzenleyici tedbirleri geliştirmeye çalışmaktadır.

Yedinci makale ise "Türkiye Sermaye Piyasalarının Tarihi"dir. Selim 
Soydemir tarafından yapılan çalışma da Osmanlı Döneminden başlayarak 2012 
yılına kadar gelmektedir. Çalışmada bir yandan iktisat bir yandan da hukuki 
süreçler ve düzenlemeler bir arada ve iç içe ele alınarak sermaye piyasasının 30 
yıllık tarihi değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

Sermaye piyasalarının Cumhuriyet öncesinden oluşmaya başlaması ekono
mik olarak girilen yolun bir göstergesi olmaktadır. Pek çok ülkeye benzer şekil
de Osmanlı'da da sermaye piyasası kamunun borçlanması sürecinin bir unsuru 
olarak gelişirken, zamanla özel kesim girişimciliğinin ve şirketleşmesinin geliş
mesiyle birlikte, şirketlerin kendilerini finanse etmeye başladıkları bir alana dö
nüşmüştür. Cumhuriyetin kurulmasından yıllar sonra da 1981 yılında Kanunun 
çıkarılmasıyla İsmail Türk'ün deyişiyle "Kanunu olmayan bir piyasa kanuna 
kavuşturulmuştur. Ekonomik gelişmeler ve piyasa ekonomisine doğru yöneliş 
bankacılık sektörünün karşısında/yanına yeni bir finansman mekanizmasının 
oluşturulmasını getirmiştir. 06.12.2012 tarihinde 1981 tarihli Sermaye Piyasası 
Kanunu tamamıyla kaldırılıp yeni bir kanun çıkarılmıştır. Bu çalışmada 1981 ta
rihli yasanm ve değişikliklerin hüküm sürdüğü dönem krizleri ve uluslararası 
gelişmeleriyle ve düzenlemelerin felsefesindeki ana değişiklikler ele alınmıştır. 
1981 tarihli Kanunun yürürlükte olduğu otuz bir yıl boyunca çeşitli krizler ya
şanmış, dünya ve Türkiye ticari ve mali liberalizasyona gitmiş, Türkiye ekono
misi ray değiştirmiş ve piyasa ekonomisi ana yapıyı oluşturmuştur. Dolayısıyla 
bu süreç sermaye piyasalarının işleyişini, büyüklüğünü ve düzenlemelerini et
kilemiştir. Örneğin 1992 yılında Kanun'da yapılan değişiklikle daha liberal ve 
rekabetçi düzenlemelerin yolu açılmıştır. Aynı zamanda halka arzlarda izin sis
teminden ayrılarak kayda alma sistemine geçilmiştir. Çalışmada 2012 tarihli Yeni 
Kanun'a kadarki dönem değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Özel sektörün ekonomideki rolü ile birlikte şirketleşme arttıkça, şirketlerin 
birleşme ve devirleri çoğaldıkça, hisse senetlerinin halka arzı hızlandıkça şirket
lerin değerinin tahmin edilmesi giderek daha da öne çıkacaktır. SPK çalışanla
rının oluşturduğu üçüncü bölümün son makalesi olan ve Abdullah Yavaş ta
rafından hazırlanan "Şirk et Finansm anında Serm aye Yapısı T eorisi" makalesi 
de tam bu noktadaki teorik çerçeveyi literatür taraması şeklinde ortaya koyma
ya çalışmaktadır. F. Modigliani ve M. Miller'in 1958 tarihli makalelerinde ileri 
sürdükleri, şirketlerin sermaye yapılarının (borç/özkaynak oranlarının) şirket 
değeri üzerinde bir etkisinin olmayacağı tezi ile başlayan sermaye yapısı analiz
leri finans teorisiyle ilgili yapılan çok sayıda çalışmanın konusu olmuştur. Şirket
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Bahşayiş Fıratoğlu tarafından kaleme alman "Y atırım  Fonu A kım ları, M en

kul K ıym et G etirileri ve O ynaklık" başlıklı çalışma da yukarıdaki çerçeveden 
hareketle, Türkiye'deki menkul kıymet yatırım fonlarına giren net para miktarı 
ile hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki fiyatlar ve ayrıca bu piyasalardaki fi
yat oynaklıkları arasında yukarıda bahsedilen türde bir ilişkinin olup olmadığı 
araştırılmaktadır. Çalışmada, gerek hisse senetleri gerekse tahvil piyasalarında 
yatırım fonu akımlarının hisse fiyatlarını etkilemeleri yönünde bir bulgu elde 
edilmemiştir. Ancak hem hisse hem de tahvil fiyatlarındaki hareketten yatırım 
fonu akımlarına doğru bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Piyasadaki oynaklık 
ile yatırım fonu akımları arasındaki ilişkide ise, hisse senetleri için yatırım fonu 
akımlarının oynaklığı etkilemesini gösteren sonuçlar çıkarken tahvil piyasasında 
oynaklığın yatırım fonu akımlarına etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Hiçbir öl
çümde çift yönlü nedensellik ilişkisi gösteren sonuçlara ulaşılmamıştır.

Bir veya birkaç girişimcinin öncülüğünde kurulan ve karmaşık işbirliği ve 
hukuki yapılanmalarla örgütlenen ve bir şeyler (mal veya hizmet) üretip satan 
ve bundan kazandığını ortaklarına kar olarak dağıtan şirketler nihayetin bir coğ- 
rafik mekanda ve sosyal bir ortamda faaliyetini sürdürmektedirler. Bu süreç için 
hem sosyal hem de çevresel ortamı etkilemektedirler. Yakın geçmişte dünya ge
nelinde ciddi çevresel problemler (Union Carbide-Bhobal,1984 ve BP-Meksika 
Körfezi, 2010 felaketleri gibi) ve büyük çaplı şirket skandalları (Enron, Arthur 
Andersen, Adelpia, Bank of Credit Commerce International, Barings Bank ve 
Polly Peck gibi) yaşanmış ve bu sorunların şirketlerin iş yapma anlayışıyla bağ
lantılı olduğu düşünülmeye başlanmıştır. Bu durum menfaat sahipleri nezdinde 
şirketlerden birtakım sosyal ve çevresel beklentiler doğmasına sebep olmuştur. 
Artık menfaat sahipleri, şirketlerden, hem faaliyetlerinin çevre ve toplum üze
rindeki olumsuz etkilerini azaltmalarını hem de finansal performans yanında bu 
konudaki performanslarını da raporlamalarını beklemektedir. Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk (KSS) olarak adlandırılan bu beklentiler düzenleyiciler tarafından 
(kurumsal yönetim ilkeleri yoluyla) ve/veya piyasanın kendi disiplini içinde şir
ketler tarafından kabul görmeye başlamıştır.

Bu kapsamda, KSS olgusu, Erkan Özgüç tarafından yapılan bu bölümün 
altıncı makalesi olan "C orporate Sector Responsibility (CSR) and CSR  

Reporting: A Study of Turkish ISE-100 Index C om panies" başlıklı çalışmasında 
ele alınmıştır.

Çalışma KSS ve KSS raporlaması, bunların ortaya çıkmasının arkasındaki et
kenler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen KSS ve bunun raporlama
sı ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgi vermekte, İMKB-30 Endeksi'ne dahil şir
ketlerin KSS ve bunun raporlanması faaliyetleri üzerine bu çalışma kapsamında
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ile finansal piyasalardaki kompleksitenin rolü ve yarattığı sorunlar üzerinde du
rulmaya çalışılmaktadır.

Finansal piyasalarm işleyiş dinamiklerinin bu alana yeni sayısal yöntem
lerin, özellikle de fizik ve matematiğin artan bir şekilde girmesini beraberinde 
getirmiştir. Böylece fizikteki gelişmelere paralel olarak kaos ve kompleksite yön
temlerine kayılmış, yeni finansal teoriler geliştirilmiş, finansal piyasalara "uyum 
sağlayan kompleks sistemler" olarak bakılmaya başlanmıştır.

Öte yandan özellikle finansal yeniliklerle (türev ve menkul kıymetleştirme
ler) finansal piyasalar kompleks bir yapıya dönüşmüş ve kompleksite sistemik 
piyasa başarısızlığını tetiklemiştir. Karmaşık düzenlemeler ve çok sayıdaki fi

nansal kurum ve finansal araç menkul kıymet piyasalarını daha da karmaşık 
hale gedrmiştir.

Çalışmada teknik ayrıntılardan kaçınılarak, önce kaos teorisi, kompleksite
nin tanımı ve doğası ele alınarak, geleneksel ikdsat teorisinin finansla ilgili teori
leri ile kompleksite iktisadında kabul edilen finansal teorilerin farklılıklarına ve 
geleneksel ikdsadm piyasalarla ilgili başarısızlıklarına değinilmiş ve daha sonra 
finansal piyasalarda kompleksitenin ölçülmesi için kullanılan tekniklere ve bu 
tekniklere rağmen krizlerin öngörülmesini engelleyen unsurlara, özellikle de dü
zenleme kompleksitesine ve bunun yarattığı sorunlar tartışılmaktadır.

Gelişmekte olan bütün piyasalarda piyasaların derinliğinin artırılması 
amacıyla kurumsal yatırımcı temelinin güçlendirilmesi önerilmektedir. Böyle
ce amaçlanan kurumsal yatırımcıların sahip oldukları "portföy yönedciliği bi
rikimi" ve ellerindeki fonun büyüklüklerini" kullanarak piyasalarm gelişimine 
katkı yapabileceğidir. Katkının değerlendirilebilmesi ise fonlarm piyasa ile olan 
etkileşiminin ortaya konmasını getirmektedir. Yatırım fonu akımları ile menkul 
kıymet piyasalarındaki fiyat hareketleri arasındaki karşılıklı nedensellik ilişkisi
nin araştırıldığı çalışmalar özellikle yatırım fonlarının çok büyüdüğü 1990'lı yıl
larda gelişmiş sermaye piyasaları çerçevesinde başlamıştır. Bu çalışmaların çıkış 
noktası ise, temelde, söz konusu nedensellik ilişkisinden kaynaklanacak sarmal 
bir hareketin piyasalarda oluşacak olumsuzlukları kuvvetlendirebileceği endi
şesi olmuştur. Konu, 2007 Dünya krizinde de etkin olabileceği değerlendirme
lerine yol açmıştır. Yatırım fonu akımları ve menkul kıymet getirileri arasındaki 
Granger nedenselliği literatürde çeşitli modeller çerçevesinde sınanmış ve farklı 
sonuçlar elde edilmiş, kimi sonuçlar nedenselliği desteklemeyen yönde çıkarken 
kimilerinde de Granger nedenselliğini destekleyen bulgular ortaya konmuş, an
cak genel olarak isdkrarsızlığı kuvvetlendirecek sarmal bir etki olduğuna dair 
kuvvetli bir sonuç elde edilmemiştir.
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yalnızca artmasının değil dağılımının da ne şekilde değiştiğinin göz önüne alın
masını ve bunun da hesaplamalara katılmasını gerektirmektedir.

Gelişme olgusuna ülkenin kendi verileriyle bakıldığında tartışmanın bir 

yanı eksik kalmaktadır. Uluslararası karşılaştırmalara bu açıdan yer verilmesi 
ülke olarak nerede olduğunuzu gösterecektir. Başkalarının %5 geliştiği bir dün
ya da sizin %2 gelişiyor olmanız göreli olarak geri kaldığınızın işaret etmektedir. 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun dokuzuncu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın "T ürk  

Serm aye Piyasasının Küresel Finansal Piyasalardaki Y eri" başlıklı makalesi 
Türkiye'nin dünyadaki yerini belirlemeye yönelik olarak yazılmıştır. Bu çerçeve
de makale önce 2007 tarihinde başlayan "eşik altı krizi"nden sonraki piyasalarda 
Türkiye'nin yerini ele alırken ikinci bölümünde de son zamanlardaki Türkiye'nin 
kendi gelişmelerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Finansal Gelişmişilk Endek
sinde Türkiye'nin kısmi gelişmeye rağmen hala gerilerde yer alıyor olması kat 
edilmesi gerekn yolun uzunluğunun bir göstergesi olmaktadır.

Öte yandan makaleye göre yatırımcı sayısının uzun zamandır bir milyon 
yüzbinler düzeyinde çakılı kalması da piyasanın ve düzenleyici kuramların çöz
mek durumunda kaldığı bir başka sorunu işaret etmektedir.

Ertaş'ın makalesinde ortaya konulan bir durumda uzun yıllardır özel kesi
min neredeyse hiç kullanmadığı borçlanma araçlarıyla finansmana yönelmeye 
başladıklarıdır.

Bölümümüzün beşinci çalışması olan ve Rüya Eser tarafından yazılan 
"Finansal Piyasalarda K om pleksite, Kaos ve D üzenlem e" makalesi de komp- 
leksite ve kaos kavramlarından çıkarak finansal piyasaların düzenlenmesi so
runlarına ulaşmaktadır. Son dönemlerde yaşanan finansal krizlerin önceden ön- 
görülememesi, kullanılan yöntemler ile finansal piyasaların yapısının ve düzen
lenmesinin yeniden sorgulanmasına neden olmuştur. 2007 yılında başlayan ve 
dünya krizine ulaşan finansal kriz, sadece dünya ekonomisini sarsmamış, aynı 
zamanda yerleşik iktisat teorisine dayanan ekonomistlerin, politika yapıcıların 

ve piyasa katılımcılarının finansal piyasaların fonksiyonu üzerindeki görüşlerini 
ve stratejilerini de etkilemiştir.

Finansal piyasalarda yaşanan çalkantıların geleneksel iktisat teorisi ve yön

temleriyle açıklanmakta güçlük çekilmesi alternatif yöntem ve teorilerin yara
tılmasına neden olmuştur. Bu çerçevede finansal piyasalara kaotik ve kompleks 
yapılar olarak bakılmaya başlanarak, yeni teoriler geliştirilmiştir.

Çalışmada kompleksite düzen ile kaosun ortasındaki bir durum veya ara 

durak olarak ele alınmakta ve fizikten alman kompleksite kavramı ve yöntemleri
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Ekonomik büyüme ile çevresel sorunlar arasında bir nedensellik bağı göz
lenmektedir. Sürdürülemez boyutlardaki ekonomik ve sosyal sorunlar ile çev
resel kirlenme, bozulma ve değişimlere dikkat çeken sürdürülebilirlik kavramı, 
milli gelir hesaplamalarının da, yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de göze
ten bir yaklaşım içinde üretilmesi ve sürdürülebilirliğin sözü edilen her üç boyu
tunun göz önüne alınması gereksinimine işaret etmektedir. Üstelik bazı hallerde 
yapılan yatırımlar milli gelir hesaplamalarına dahil edilmekte, yıllar sonra bu 
yatırımı ortadan kaldıran yeni harcamalarda milli gelir hesaplamalarına dahil 
edilmektedir. İnci Elgin tarafından hazırlanmış olan "Çevresel Etkiler ve M illi 
G elir H esaplam aları" başlıklı çalışma sürdürülebilir mili gelir hesaplamaları ile 
ilgili küresel girişimler değerlendirilerek, sürdürülebilirliğin ölçümlenmesi süre
cindeki sorunlara dikkat çekmektedir. Çalışma bu bölümün üçüncü makalesini 
oluşturmaktadır.

Elgin'e göre küresel düzeyde uzlaşmaya varılmış tek ve zorunlu bir yöntem 
olmamasına karşın çeşitli ülkelerin özellikle çevresel değerlerdeki bozulma ve 
kayıpların dikkate alınmasını sağlamaya yönelik ulusal gelir hesaplama girişim
leri bulunmaktadır. Yöntemler arasında yalnızca fiziksel boyutu ile doğal varlık
ların klasik milli gelir hesaplamalarına eklenmesi metodunun yanı sıra çevresel 
yok oluş ve yıpranmaların ekonomik olarak ölçülebilirliğinden yola çıkan yak
laşımlar da mevcut bulunmaktadır. Ekonomik hesaplamalarda kullanılan çeşitli 
modeller doğal kaynaklar için uyarlanarak kullanılmakta ve böylece doğa ölçü
lebilir bir değere sahip olduğu varsayımıyla değerlendirilmektedir.

Ulusal Muhasebe Hesaplama Sistemi olan SNA'nın (The System of National 
Accounting) yerine geliştirilmiş bir hesaplama yaklaşımı olan SEEA (The System 
of Integrated Economic and Environmental Accounts) fiziksel ve parasal değer
lendirmeleri bir arada kullanarak bir senteze ulaşmayı amaçlamaktadır. SEEA 
hesaplarının özellikle fiziksel değerleri içerecek şekilde geliştirilmesi sürecinde 
bazı ülkelerce NAMEA (National Accounting Matrix Environmental Accoun
ting) sisteminin kullanılması yönünde uygulamalar da geliştirilmiştir. Ayrıca 
milli gelir hesaplarında yapılacak düzeltmelerin refahı göstermek bakımından 
yeterli olmayacağı, özellikli göstergeler hesaplamak yöntemiyle sürdürülebilirli
ğin daha doğru bir şekilde ölçülebileceği; endeks hesaplamalarından yararlanıl
ması yönünde görüşler de bulunmaktadır.

Kolayca veya hiç yenilenemeyecek ekolojik değerlerin (örneğin oto yol yap
mak için bir ovanm yok edildikten sonra vaz geçtik tekrar ovaya dönelim seçene
ği artık imkansızdır.) parasal olarak değerlendirilmesi sorunludur. Kaldı ki sür
dürülebilirlik yalnızca ekolojik değil sosyal ve ekonomik eşitsizliklere de dikkat 
çeken bir kavramdır. Bu nedenle sürdürülebilir milli gelir hesaplamaları, gelirin
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te; sıcak paranın etkili olduğu finansal krizlerin doğurduğu siyasi ve ekonomik 

sonuçlar dikkate alındığında; kısa vadeli fonlara dayanan finansman modelinin 
ekonomik güvenlik algısını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.

Kavramsal olarak ekonomik güvenlik ulusal güvenliğin önemli bir unsurunu 
teşkil eden ekonomik bağımsızlıkla ilişkilidir. Günümüz dünyasımn gerektirdiği 
gerçekçi yaklaşım ekonomik bağımsızlığın mutlak bir kavram olarak görülme
mesidir. Bunun en önemli nedeni uluslararası ticaret ve ülkelerarası bağımlılıkta 

görülen artış, özellikle de 1970'li yıllarda ortaya çıktıktan sonra giderek ivme ka
zanan ve Soğuk Savaş'm sona ermesinin ardından hâkim ideoloji konumuna dö
nüşen küreselleşme ve serbestleşme akımlarının neden olduğu sosyo-ekonomik 
ve sosyo-politik sonuçlardır. Bir başka neden de teknolojik gelişmelerin ve üreti
min ulaştığı boyutların üretimleri tek tek ülkelerin meselesi olmaktan çıkarması 
ve ülkeleri karşılıklı bağımlılıklara yönlendirmesi olmuştur. Öte yandan kendi 
tasarrufları yetersiz olan ülkelerin tasarruf fazlası veren ülkelerin tasarruflarına 
ihtiyaç göstermesi de uluslararası finansal fon akımlarını güçlendirmekte ve on
lara olan bağımlılığı artırmaktadır. Uluslararası kaynakların bolluğu ve bunlara 
ulaşımın kolaylığı ise gelişmekte olan ülkeleri bu kaynakları sanki "geri ödenme
yecek" kaynaklar olarak değerlendirerek kullanmaya yönlendirmektedir. Bu da 
doğal olarak ödeme zamanı geldiğinde komşularımızda görüldüğü gibi sorun
lara yol açabilmektedir.

Yener Çoşkun'un hazırladığı "T ü rk  Finansal Sistem ine Yönelik Tehdit 
Algıları ve Ekonom ik G üvenlik Kavram ı" bu süreci değerlendirmeyi amaçla
mıştır. Bölümde yer alan bu ikinci çalışmada ekonomik güvenliğin ulusal ekono
mi (ve güvenlik) politikalarındaki önemi ve başlıca unsurları incelenmiş; ayrıca 
ekonomik güvenliğin geliştirilmesine yönelik politika önerilerine yer verilmiştir. 
Kısa vadeli sermaye akımları ve doğrudan yabancı yatırımların ekonomik gü

venlik algısı üzerinde etkili olup olmadığı sorusu da çalışmada cevaplanmaya 
çalışılan bir başka konu olmuştur. Yanıtı aranan diğer bir soru ise; özellikle ulus

lararası antlaşmalar ve egemen anlayış çerçevesinde ülkemizde ekonomik ve fi
nansal serbesti anlayışının getirdiği politikalar izlenirken, gelişmiş ülkelerdeki 
ekonomik güvenlik yaklaşımı çerçevesinde farklı davranışların bulunup bulun
madığıdır.

Çalışmanın sonucunda giderek çok kutuplu bir yapıya doğru evrildiği göz

lenen günümüz dünyasında, makro ekonomik karar alma süreçlerinde ekono
mik güvenlik kavramını gündeme getiren bir politika öncelikleri setinin belir

lenmesinin; ulusal çıkarların korunması ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında 
önemli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
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da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın uzun ve çalışmaların neticesinde alt 
yapısının oluşturulması ve faaliyete geçmesinin sağlanmasıdır. İsmail Hoca'nın 
yönetiminde tüm ekip geceli gündüzlü büyük bir heyecan içinde piyasaları dü

zenlemeye çalışmıştır.

Kurul'un kurulmasının hemen ardmdan patlayan "Banker Krizi" Kurul'u 
ve İsmail Hoca'yı piyasalardaki güven ve istikrarın oluşturulması, batan banker
lerin sorunsuz tasfiyesi işleriyle yüz yüze bırakmıştır.

O dönemlerde oluşturulan sistem ve Kurul'un sonraki dönemlerinin teme
lini oluşturmuştur.

Armağan'ın bu bölümünde yer alan dokuz makalenin yazarları Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun meslek personeli olup, İsmail Türk Hoca'nın oluşturduğu o 
sistem içinde Kurul'da göreve başlamışlar ve halen Sermaye Piyasası Kurul'unda 
çalışmaktadırlar. Makale sahiplerinden olan Dr.Vahdettin ERTAŞ ise Kurul'a 
meslek personeli olarak başlamış ve 2013 yılında Kurul'a dokuzuncu başkan 
olarak atanmıştır. Bu bölümde yer alan makalelerin sıralanmasında yazarların 
soyadları dikkate alınmıştır.

Piyasaların düzenlenmesi ve düzenlemelerin uygulatılması hem güvenin 
oluşması, hem de istikrarın sağlanması açısından önem taşımaktadır. Oğuz Al- 
tun tarafından kaleme alınan "N asıl Bir D üzenlem e?" makalesi de bilgi sorunsa
lı ile düzenleme arasındaki ilişkiye değinmektedir. Yazar'a göre çeyrek yüzyıldır 
yaşanan krizler, makro ekonomik belirsizlik ve piyasa aksaklıklarından kaynak
lanan başarısızlıklar, kamu otoritesinin finansal sistemlerin düzenlemesindeki 
rolünü daha da ön plana çıkarmıştır.

Öte yandan piyasa aksaklığı piyasanın ulaşılabilecek en yüksek etkin dü
zeyinden uzaklaşılmasıdır. Bu nedenle söz konusu aksaklıklarının en azlanması 
açısından kamu düzenlemeleri ön plana çıkmaktadır. O nedenle aksaklıklar ve 
aksaklıkların derecesi "aksaklık analizinin" ortaya koyduğu şekilde kamunun 
müdahalesini ve müdahalenin şiddetini belirlemektedir.

Piyasa aksaklık biçiminin belirlenmesi, o piyasaya düzenleme yapılıp yapı
lamayacağı konusunda karar verilmesinde bir anahtar olduğu gibi; düzenleyici 
otoritelerin müdahale yapacaklar ise bu müdahalelerin de şiddetini belirleyecek
tir. Tabiki bu nokta da gözden kaçmaması gereken nokta piyasa aksaklıklarını 
azaltmak amacıyla yapılacak düzenlemelerin aksaklıkları derinleştirebilecek şe
kilde yapılabiliyor olmasıdır.

Kısa vadeli sermaye akımlarına dayalı finansman kısa dönemde büyüme
nin ve kamu açıklarının finansmanı gibi faydalar sağlamaktadır. Bununla birlik-
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Selim SOYDEMİR1

Prof. Dr. İsmail Türk'ün kurucu başkanı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu, 
30 Temmuz 1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. 
Kanunun öngördüğü Kurul'un üyeleri ise 13.01.1982 tarihinde atanmıştır. Ata
nan ilk üyeler, İsmail TÜRK Hocanın anlatımıyla Ulus'ta Atatürk Heykelinin al
tında buluşmuşlar ve mahkemeye giderek yemin etmişlerdir. Sonra ilk çalışma
larına Yatırım Bankası'nda (sonraki Eximbank) kendilerine tahsis edilen 2 odada 
başlamışlardır. Kuruluştaki pek çok işlemi kadrolar oluşturuluncaya kadar da 
kendileri gerçekleştirmişlerdir.

Kurul'un (ve hatta piyasanın) ilk yılları bir yandan öğrenme yılları bir yan
dan da krizden sonra ortaya çıkan güven bunalımını çözme yılları olmuştur. İşte 
bu ortamda oluşturulmakta olan Kurul'un ve İsmail Hoca'nm önündeki üçlü bir 
görev yapısı yer almıştır. Bunlar aynı zamanda Kurul'un ve teşkilatm başı olarak 
İsmail TÜRK hocanın önceliklerini oluşturmuştur. Birinci görev bir teşkilat oluş
turulması olması nedeniyle iç düzenlemelerin yapılması, kadrolarının seçimi, 
meslek personelinin işe alınması ve eğitimi Kurul'un ve piyasaların işleyişi ve 
geleceği açısmdan en önemli noktayı oluşturmuştur. Kendisinin deyişiyle uzun 
gelecekte varlığını ve önemini sürdürecek bu kurumun kendinden beklenen 
"güven ve istikran" sağlayabilmesi için bu kadroların seçimi ve eğitimi oldukça 
önemliydi. İsmail Hoca Türkiye'nin ilk bağımsız idari otoritesinin oluşumunu 
çeşitli kaygılardan uzak sadece teknik ve kurumsallaşma bazında yapılanmasını 
sağlamıştır. Üstelik Kurul'un ilk kadrolarının farklı kurumlardan gelmesi nede
niyle onlar arasmda yetişme farklılıklarının yumuşatılması ve uyumlu çalışma 
ortamının oluşturulması onun önemli işlerindendi.

Süreç içinde Kurul kadrolarının eğitimi yanında piyasanın da bilgi birikimi 
ve tecrübesinin zayıflığı İsmail TÜRK hoca başkanlığında ilk Kurul üyelerinin 
görev alanının piyasanın katılımcılarının da eğitilmesine yönelmesini getirmiştir.

Piyasaların güven ve istikrar içinde çalışmasını temin etmek ve tasarruf sa
hiplerinin piyasalara tasarruflarını aktarmasını sağlamak amacıyla ilk yılların en 
önemli işi ikincil mevzuatı düzenlemek ve böylece piyasanın istikrar ve güven 
içinde çalışmasını temin etmek olmuştur. Bu çerçevede ikinci olmazsa olmaz

1 Dr., Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlık Danışmam.
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None of these policies succeeded in reducing the poverty and inequality 
problems that Turkey has been suffering from. The summary of the results of the 
present study are as follows: There exists:

• settlement-based, region-based and gender-based poverty inequality,

• settlement-based, region-based, gender-based and age-based inequality 
in labor participation and unemployment,

• settlement-based income inequality that is worse in urban settlements 
than it is in rural areas, and equality for rural populations is much less 
differentiated than it is for urban population,

• settlement-based, region-based and gender-based inequality in educa
tional inequality,

• deep-seated gender-based inequality in terms of participation in nation
al and local governments, and in social and cultural activities.

the GDP in 2001 (www.hazine.gov.tr).
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Available data point to some improvements in the reduction of poverty and 
inequalities. But the improvements are not equal in all spheres of the social struc
ture and social life. In some aspects, there is improvement but in some, the situ
ation has worsened. This unequal process of change is reflected in the rankings 
of countries. For example, Turkey ranked 79th among 182 countries according to 
The Human Development Index (HDI) in 2007, whereas it ranked 70lh among 177 
countries according to the Gender-Related Development Index (GDI) and placed 
101st among 182 countries according to the Gender Empowerment Measure and 
its Components (GEM) (HDR 2009:181-189). Turkey has experienced a steadily 
increasing level of poverty and inequality in the post-1980 era. As data indicates, 
there have been some improvements since the 2001 economic crisis. But first of 
all, the available macro data does not show the real picture, which requires cap
turing the reality behind the numbers. In this sense, poverty and inequalities run 
deeper than the data shows. People may have a certain income level but it must 
be taken into account how they earn their living and by which mechanisms they 
maintain their income level. Studies show that people have developed temporary 
strategies to ensure their survival. These are not sustainable solutions for fami
lies, since the methods involve reducing the quantity and the quality of goods 
bought, for example. To sustaining the level of income, especially in lower-level 
income families, it is usually the case that those members expected to contribute 
to the family budget have to find jobs that are generally temporary, or some 
members might have to find secondary jobs (Erbaş and Turan, 2005). Thus, the 
sustainability of the income level can only be achieved at the cost of leisure time 
and changing life styles and habits.

Second, it is important to understand the structure of the improvements 
indicated in the official national statistics in terms of permanency or volatility. 
The permanency of improvements can be evaluated by looking at policies that 
decrease poverty and inequality. Currently, the improvements are dependent on 
funds coming from privatization as well as domestic and external debts. Instead 
of this dependency on privatization and debts, manufacturing and industrial 
sector termed generally as "real sector" should be developed. This structure of 
economy is known as "jobless growth". Such peculiarities make the economy ex
tremely fragile. Poverty and inequality problems need to overcome fragile struc
ture of economy. But the practices implemented in recent years are not based on 
the development of a steady real sector.5

5 Both external and domestic debts have been increasing since the beginning of the 1980s. In 1989, the 
external debt stock was 43.911 million USD and 268.194 million USD in 2009. It constituted 30.8% of 
the GDP in 1989 and reached 56.7% in 2001 as the result of severe economic crisis. It was 43.4% of the 
GNP in 2009. The domestic debt stock was 12.1 million USD in 1985 that makes 14.8% of the GDP. It 
was 219.2 million USD in 2009 that makes 34.6% of the GDP in 2009, which was reached to 50.9% of
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Table 17 - Participation in Cultural Activities and 
Entertainment Activities by Sex, 2006

Sex ratio by participation of going-out cultural activities in the reference month, 2006

Type of activity (15 years old & over) (%) Male Female

Going to the cinema 55.0 45.0

Going to the theatre, ballet, etc. 48,2 51,8

Going to a live music event (concert) 39,9 60,1

Visiting museums and art galleries 37,6 62,4

Going to a library 55,7 44,3
Sex ratio by participation of outdoors entertainment activities within the reference month, 
2006
Type of activity (15 years and older) (%) Male Female

Walking, going to the park, amusement park, etc. 51,2 48,8

Going on picnics 51.0 49.0

Going to fairs, charity events, festivals, etc. 42,5 57,5

Going to bars, discos, clubs, etc. 62,3 37,7

Source: TURKSTAT,Time Use Survey, 2006

5. Conclusion

In order to reduce the inequality in income distribution, which has been on 
the increase increasing since the 1980s, The Encouragement of Social Cooperation 
and Solidarity Fund was established in 1986 to support poor groups in society, 
to improve solidarity and to maintain social peace in Turkey. The fund was con
ceived of as an umbrella organization covering 973 local foundations, managed 
by a representative of the central government. Strategies for combating poverty 
in Turkey were sought to take on a systematic form in parallel to the 2000-2001 
report of the World Bank on poverty reduction. Especially after the 2001 crisis, 
poverty and inequality was reduced to some extent with the help of the World 
Bank Social Risk Mitigation Project. Starting from 2001, the significance of this 
item in the total budget began to decline and support provided for health and 
education constituted the most important categories of assistance. In the peri
od after the general elections of October 2002, which brought the current AKP 
(Justice and Development Party) government to power, the resources spent on 
projects aimed at employment creation increased considerably. These resources 
were used for training programs, giving loans to small scale entrepreneurs, and 
in-kind credit and loan operations in the agricultural sector within the context of 
the "Rural Social Support Projects" (Bugra and Keyder, 2005: 28-30).
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city councilors 4.2% and members of provincial assembly 3.3%. The figures are 
more striking for females and ministry positions. There was only 1 female minis
ter in 1990, 2 in 1995,1 throughout the period 2002-2009, and 2 female ministers 
in 2009 in the respective cabinets (Turkish Grand National Assembly).

Another variable in the male-female comparison is participation in cultural 

activities (Table 17). The percentage of females going out and participating in 
cultural activities is higher than the percentage of males with the exception of go
ing to the cinemas and the library. These figures show that females in Turkey are 
not in a situation where they are grounded at home. This could be interpreted as 
the result of the transformation of the position of women from a more conformist 
one to a more modern one, even for Islamist understanding. Another probable 
factor could be the low participation of females in the labor force due to low edu
cational level and low level of skill. Therefore, females have more time to spend 
on leisure activities. Yet, it is not common for females to go out for entertainment. 
In particular, the proportion of going to bars, discos, clubs, etc. is 62.3% for males 
and only 37.7% for females. In terms of entertainment related activities, only the 
ratio of going to fairs, charity events, festivals, etc. is higher, with 57.5% for fe
males and 42.5% for males.

Table 16- Proportion of Female and Male Representation in 
Local Governments, 1999, 2004 and 2009

Female Male

Total Number Ratio % Number Ratio %

1999

Mayor/ Mayoress 3215 18 0,6 3197 99,4

City councilor 34084 541 1,6 33543 98,4

Member of Provincial Assembly 3122 44 1,4 3078 98,6

2004

Mayor/Mayoress 3225 18 0,6 3207 99,4

City councilor 34477 834 2,4 33643 97,6

Member of Provincial Assembly 3208 58 1,8 3150 98,2

2009

Mayor / Mayoress 2948 27 0,9 2921 99,1

City councilor 31790 1340 4,2 30450 95,8

Member of Provincial Assembly 3379 110 3,3 3269 96,7

Source: M inistry of Interior- General Management of Local Authorities 
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4.5. Inequalities in Participation in Political, Social and Cultural 
Activities

One important aspect of gender-based poverty is the exclusion of females 
from different spheres of life. The available data proves helpful in comparing 
male and female participation rates in politics at the national and local levels.

Table 15- Number and Ratio of Female Representatives by
Election Year

Election Year Number of 
Representatives

Number of Female 
Representatives

Ratio
<%)

1935 395 18 4,6
1939 400 15 3,8
1943 435 16 3,7
1946 455 9 2,0
1950 487 3 0,6
1954 535 4 0,7
1957 610 7 1,1
1961 450 3 0,7
1965 450 8 1,8
1969 450 5 1,1
1973 450 6 U
1977 450 4 0,9
1983 400 12 3,0
1987 450 6 13
1991 450 8 1,8
1995 550 13 2,4
1999 550 23 4,2
2002 550 24 4,4
2007 550 50 9,1

Source: High Election Council, Province and District Election Committee

Gender-based inequality is explicit in political participation (Table 15). Fe
male exclusion figures show an interesting and fluctuated trend. The ratio of 
seats in parliament held by women was 4.6% in 1935 and steadily decreased until 
1983. In that year, the ratio was 3.0% and decreased again until 1999. The per
centage of female representatives reached 9.1% in 2007 for the first time. But the 
figures for local political participation are worse than those of national political 
participation (Table 16). The table shows the ratio of female and male participa
tion in the local governments. Despite an increasing trend in ratios during the 
period, the numbers are still very low. The proportion of female mayors is 0.9%,
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Available data given in Table 13 on education for the period 1997-2010 shows 
the proportions of male and female enrollment in primary, secondary and higher 
education institutions. Data shows a steadily increasing trend in the enrollment 
rates both for males and females. Figures show a narrowing-gap between males 
and females at the primary and secondary school educational levels, in contrast 
to the widening-gap at higher educational level. The difference between males 
and females at the primary education level declined to 0.63% from 11.28% in 
the given period. For the level of primary education it decreased from 7.23% to 
5.34%, while increasing from 2.11 to 3.5 in higher education.

Table 14- Schooling Ratio of Males and Females (Highest 10 
and Lowest 10 Regions)* (%)

Regions Highest Secondary 
Education Regions Lowest Secondary 

Education
TR413- Bilecik 94,40 97,33 90,72 TRA21-Ağrı 30,76 37,70 23,77

TR904-Rize 91,44 96,47 86,39 TR22-Muş 31,91 39,93 23,85

TR424-Bolu 90,92 96,82 84,64 TRC21-Şanlıurfa 36,59 44,15 28,64

TR812-Karabük 89,34 91,31 87,22 TRB21-Van 36,68 43,48 29,40

TR412-Eskişehir 88,95 91,25 86,53 TRC33-Şımak 38,10 46,00 29,62

TR612- Isparta 88,44 87,94 88,98 TRB23-Bitlis 38,43 48,20 27,77

TR510-Ankara 86,19 86,46 85,91 TRC34-Siirt 40,85 50,57 30,57

TR213-Kirklareli 85,87 87,88 83,77 TRC31-Mardin 45,24 53,97 36,23

TR905-Artvin 85,43 89,30 81,46 TRA22-Kars 45,80 48,26 43,15

TR834-Amasya 83,54 86,91 80,05 TRC22-Diyarbakir 48,52 55,30 41,38

Source: TURKSTAT, National Education Statistics, Formal Education 

* Coloum titles are the same with the table 13, as Total, Males and Females

Table 14 shows the differences between males and females at the secondary 
school level in the Statistical Region Unit Level 1- NUTS3. In order to highlight 
the differences, only those regions with the highest and lowest 10% have been 
included in the table. According to the data, there are big differences between 
regions. Bilecik (TR413) has the highest secondary education level region with a 
ratio of 94.40%, in contrast to Ağrı (TRA21), the region with the lowest secondary 
education region, with only 30,76%. Besides differences between regions, there 
are differences between males and females within the regions. In secondary edu
cation, the gap between males and females is wider for regions with low levels 
of education than for regions with high levels of education, with the exception 
of only Isparta, where the ratio of females with a secondary education level is 
higher than that of males. The difference between males and females in Bilecik is 
6.66%, but it is 13.93% in Ağrı, and 20% in Siirt (TRC34). This data clearly dem
onstrates region-based and gender-based poverty.
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Table 13 - Sex Ratio by Academic Year and Level of Education 
(8-year compulsory education), 1997-2010, %

Educational
Year

Schooling ratio
Primary education1” Secondary education Higher education

Total Males Females Total Males Females Total Males Females Year

1997/'98 (2> 84,74 90,25 78,97 37,87 41,39 34,16 10,25 11,28 9,17 1997

1998/'99 <2> 89,26 94,48 83,79 38,87 42,34 35,22 10,76 11,81 9,67 1998

1999/'00 <2> 93,54 98,41 88,45 40,38 44,05 36,52 11,62 12,68 10,52 1999

2000/'01 <2> 95,28 99,58 90,79 43,95 48,49 39,18 12,27 13,12 11,38 2000

2001/'02 (2> 92,40 96,20 88,45 48,11 53,01 42,97 12,98 13,75 12,17 2001

2002/'03(2) 90,98 94,49 87,34 50,57 55,72 45,16 14,65 15,73 13,53 2002

2003/'04 <2> 90,21 93,41 86,89 53,37 58,01 48,50 15,31 16,62 13,93 2003

2004/'05 ® 89,66 92,58 86,63 54,87 59,05 50,51 16,60 18,03 15,10 2004

2005/'06121 89,77 92,29 87,16 56,63 61,13 51,95 18,85 20,22 17,41 2005

2006/'07(2) 90,13 92,25 87,93 56,51 60,71 52,16 20,14 21,56 18,66 2006

2007/'08l3» 97,37 98,53 96,14 58,56 61,17 55,81 21,06 22,37 19,69 2007

2008/'09(3) 96,49 96,99 95,97 58,52 60,63 56,30 27,69 29,40 25,92 2008

2009/T0(3),4) 98,41 98,59 98,22 64,95 69,33 66,21 - - - 2009

Source: TURKSTAT, National Education Statistics, Formal Education 2009-2010

(1) Compulsory education was extended to 8 years with law No. 4306 dated 18.08.1997 as 
of the 1997/'98 academic year.

(2) Schooling ratios for the year 1997 and onwards were calculated according to the latest 
population projection based on the results of the 2000 General Population Census.

(3) Schooling ratios as of the 2007-2008 academic year were calculated according to the 
results of the Address-Based Population Registration System Population Census.

(4) 98 708 persons aged 6-13, who are in the compulsory education age and have com
pleted compulsory education, are not included in primary education net schooling ratio 
of 2009/' 10 by methodology.

4.4. Inequality in Educational Participation

An important aspect of gender-based poverty is the exclusion of females 
from formal education, which renders sex discrimination against females deeper 
in different spheres of life in the society. Their lower level of education makes 
finding employment opportunities more difficult for them. Alternatively they 
can find low wage jobs, those that do not require much skill. Moreover, some jobs 
in particular are thought to be more appropriate for female employment.
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Table 12-Distribution of Annual Equivalized Household 
Disposable Incomes by Quintiles, 2008-2009 (%)

2008

Regions Average* First
20%

Second
20%

Third
20%

Fourth
20%

Last
20%

Gini
Coef.

P80/
P20

TR1 -Istanbul 11811 7,3 11,8 15,6 21,3 44,0 0,362 6,03

TR2-West Marmara 8 064 7,1 12,5 17,0 23,0 40,4 0,331 5,69

TR3-Aegean 9130 6,3 10,8 15,6 22,1 45,2 0,387 7,17

TR4-East Marmara 9 852 7,8 12,0 16,3 22,8 41,2 0,335 5,28

TR5-Wcst Anatolia 9 798 6,5 10,8 14,7 20,6 47,5 0,402 7,31
TR6-Medditerranean 7 075 7,1 11,0 14,8 20,6 46,5 0,387 6,55
TR7-Central
Anatolia 6 825 7,3 11,9 16,5 23,5 40,9 0,339 5,60

TR8-West Black Sea 6 969 7,3 11^ 16,0 21,0 44,2 0,366 6,05

TR9-East Black Sea 8 322 6,8 11,4 15,9 22,5 43,2 0,365 6,35
TRA-Northeast
Anatolia 6150 5,6 9,5 14,4 21,0 49,5 0,436 8,84

TRB-Centraleast
Anatolia 5 301 6,8 10,5 13,9 20,8 48,0 0,405 7,06

TRC-Southeast
Anatolia 4193 6,7 10,8 14,9 20,7 47,0 0,395 7,01

2009

Regions Average* First
20%

Second
20%

Third
20%

Fourth
20%

Last
20%

Gini
Coef.

P80/
F20

TRl-Istanbul 12 795 7,6 11,7 15,5 20,5 44,8 0,363 5,89

TR2-West Marmara 9 093 6,7 11,6 16,1 22,6 43,0 0,361 6,42

TR3-Aegean 10 594 6,7 11,1 15,4 21,6 45,3 0,381 6,76

TR4-East Marmara 11 041 7,3 11,8 15,7 20,5 44,8 0,368 6,14

TR5-West Anatolia 11 501 6,2 10,2 14,6 21,3 47,6 0,408 7,68
TR6-Medditerranean 8 305 6,6 10,6 14,7 20,8 47,4 0,403 7,18
TR7-Central
Anatolia 8156 6,9 10,7 15,0 20,8 46,6 0,395 6,75

TR8-West Black Sea 7 974 6,5 11,5 15,8 21,0 45,3 0,382 6,70

TR9-East Black Sea 8 892 7,0 12,0 16,0 21,4 43,5 0,359 6,21
TRA-Northeast
Anatolia 5 941 6,0 10,1 14,8 22,4 46,8 0,407 7,80

TRB-Centralast
Anatolia 5 465 6,5 10,4 14,2 20,4 48,5 0,415 7,47

TRC-Southeast
Anatolia 4 655 6,0 10,5 14,6 21,3 47,7 0,411 7,95

Source: TURKSTAT, Income and Living Conditions Survey, 2006-2009.

* TRY= Turkish Lira 

** Same as in Table 5 
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Another fact related to income polarization in urban regions is the increased 

wage-gap between the skilled/organized and unskilled/marginal segments of 

the labor force, which is generally referred to as informal labor employed in the 

informal sector (Lloyd, 1982). Informal labor is not officially registered, nor does 

is have any social security coverage. Household Labor Survey data shows that 

the ratio of marginal/informal labor to total employment in industry increased 

from 41% in 1980 to 49 percent in 1994, finally stabilizing at around 44% after 

1995 (Yeldan, 2004:360).

As can be seen in Table 12, regarding Level 1-NUTS 1 income distribution, 

there is regional income-based inequality in Turkey. There are great differences 

between regions in terms of average disposable household income. The highest 

average annual income is in Istanbul (TR1) with 11 811 TRY and the lowest annu

al income is in Southeast Anatolia (TRC) with 4 193 TRY in 2008 and 12 795 TRY 

and 4655 TRY in 2009 respectively. According to the same source of data, but not 

presently given in the table, it was 8 969 TRY and 2 751 in 2006 and 11 454 TRY 

and 3.559 TRY in 2007 respectively for the same regions. There are differences also 

within regions that can be seen by Gini coefficients, which are dispersed between 

0.331and 0.426 for a four year period. In 2006, the worst income distribution is in 

the Mediterranean (TR6) region, the Gini coefficient is 0.426 and the poorest 20% 

get 6.7% of the income, whereas the richest 20% get 48.9% of income. In the least 

unequal region, namely the West Marmara (TR2), the Gini coefficient is 0.331 and 

the poorest percentile get 7.1% of income whereas the richest percentile get 42.1% 

of the income. In the period 2006-2009 there are changes within regions. In 2009, 

the worst income distribution by quintiles is seen in Middle East Anatolia with 

0.411 followed by South East Anatolia with 0.415 Gini coefficient values.

At level 2-NUTS 2, in metropolitan areas or big urban centers, unequal in
come distribution is much more pronounced than in small cities. Relatively de

veloped regions such as Istanbul, Bursa, Ankara and Adana have the worst in

come distribution, while relatively underdeveloped and less industrialized ones 
such as Kinkkale, Malatya and Gaziantep have relatively better income distribu
tion. Moreover, in the more developed regions, the poorest 20% of the popula

tion takes a relatively smaller proportion of income while the richest 20% takes a 
relatively larger proportion, in contrast to the situation in the less developed ones 
(Karadeniz at al. 2005:53).
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Income distribution shows vast differences between urban and rural popula

tions, and also between different percentiles of the population (Table 11). Income 

inequality between percentiles is deeper in urban regions than in rural ones. Data 

shows a clear settlement-based income inequality of average disposable house

hold incomes.

Though GDP per capita income is important, the distribution or sharing of 

income is more crucial in terms of development and equality. When comparing 

societies according to the highest 10% of the percentiles groups, it is found that 

income is more unequally distributed in underdeveloped countries. According 

to data from the UNDP, the countries that have the worst distribution of income 

are Brazil, Nigeria, Argentine, Malaysia, Russia and Kenya. While in Brazil the 

poorest 10 percent of the population gets only 1.1% of the national income, the 

richest 10% get 43% of it. With regard to income distribution, topping of the list 

the most egalitarian countries is Denmark, followed by Japan, Sweden, the Czech 

Republic, Slovakia, Finland and Germany respectively. The USA, compared to 

these countries, has unequal distribution of income. According to this report, the 

percentage of national income that the poorest and the richest 10% proportions of 

the population get is 1.9 and 33.2, respectively. (HDR 2009:195-198).

Table 11 -Annual Equivalized Household Disposable Income 
by Settlement Region (Urban-Rural), 2006-2009, ($)

Percentiles
Turkey Urban Rural

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Total 6 395 8 050 8 372 9 396 7 276 9174 9 542 10 738 4 345 5 461 5 952 6 369

First 20% 1615 2 340 2 427 2 617 1 988 2 863 2 917 3 210 1 210 1 749 1 930 1949

Second 20% 3157 4 251 4 342 4 832 3 726 5 036 5 128 5 712 2 219 3 043 3 240 3 468

Third 20% 4 727 6121 6 347 7 083 5 453 7 072 7 296 8 076 3 329 4 357 4 643 5 061

Fourth20% 6 989 8 675 9195 1 0085 7 924 9 743 10 425 11397 4 908 6 091 6 706 7 339

Last 20% 15 487 18 870 19 560 22 368 17 297 21 201 21 959 25 365 10 064 12 072 13 250 14 050

Source: TURKSTAT, Income and Living Conditions Survey, 2006-2009. 
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4.3. Inequality in Income Distribution

The Turkish population experienced mainly settlement-based rural income 
poverty especially in the post-1980s era. Existing studies show a relatively less 
polarized income group in the 1970s followed by a worsening after the 1980s as 
demonstrated by Gini coefficients. The Gini five percentile coefficient was 0.43 in 
1987 and reached 0.49 in 1994. According to the surveys during 1987 and 1994, 
while the income shares of all nine income groups declined over the period, the 
share of the richest 10 percentile increased. The polarization in income distribu
tion was more acute in the year of the economic crisis and also was more acute in 
urban households in comparison to rural households (Yeldan, 2004:358). Income 
distribution rates worsened after the repeated economic crises of 1994,1999 and 
2001. Despite an improvement in the distribution of income after the 2001 crisis, 
there was still an immense need for improvement. According to the data regard
ing the period 2006-2009, the Gini coefficient of five percentile was 0.43 in 2006, 
declined to 0.41 in 2007 and 2008, and increased to 0.42 in 2009 (Table 10). Still, 
the polarization was more acute in urban households in comparison with rural 
households. The richest 5 percentile's share was 47.6% in 2009. The proportion 
of income distribution for the richest percentile was 48.9% in 2006,46.9%  in 2007, 
and 46.7% in 2008 for Turkey. The Gini coefficient has been more stable with 0.38 
for rural populations since 2007 and the income polarization was not as acute as 
for the urban population.

Table 10-Distribution of Annual Equalized Household 
Disposable Incomes by Quintiles Ordered, 2006-2009, %

Percentiles
Turkey Urban Rural

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

First 20% 5,1 5,8 5,8 5,6 5,5 6,2 6,1 6,0 5,6 6,4 6,5 6,1

Second 20% 9,9 10,6 10,4 10,3 10,3 11.0 10,7 10,7 10,2 11,1 10,8 10,9

Third 20% 14,8 15,2 15,2 15,1 15,0 15,3 15,3 15,0 15,3 16,0 15,6 15,9

Fourth20% 21,9 21,5 21,9 21,5 21,8 21,2 21,9 21,1 22,6 22,3 22,5 23,1

Last 20% 48,4 46,9 46,7 47,6 47,5 46,2 46,0 47,3 46,3 44,2 44,5 44,0
Gini
coefficient 0,43 0,41 0,41 0,42 0,42 0,39 0,40 0,41 0,41 0,38 0,38 0,38

P80/P20 9,5 8,1 8,1 8,5 8,6 7,5 7,5 7,9 8,3 6,9 6,8 7,2

Sources: TURKSTAT, Income and Living Conditions Survey, 2006-2009, TURKSTAT, Re
sults of Income and Living Conditions Research, 2008 and TURKSTAT, Income and Liv
ing Condition Research, 2009.
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Table 9- Labor Force Participation and Unemployment by 
Regions (Level 1-NUTS 1), 2006-2010 (%)

2006

Regions* TOTAL TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TRA TRB TRC

Labor Force 
Part. R. 46,3 46,6 51,3 46,8 47,5 43,7 48,3 41,5 51,6 61,0 49,6 41,8 33,7

Unemployment
Rate 10,2 11,4 7,2 9,3 9,7 12,3 12,5 11,0 6,5 5,6 5,0 11,2 14,2

Employment
Rate 41,5 41,3 47,6 42,4 42,9 38,3 42,2 37,0 48,3 57,5 47,1 37,1 28,0

2007

Regions* TOTAL TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TRA TRB TRC

Labor Force 
Part. R. 46,2 45,2 51,5 46,7 47,6 45,0 48,8 41,6 52,7 59,2 47,2 41,6 34,0

Unemployment
Rate 103 10,4 6,6 9,4 9,7 11,2 12,0 10,8 7,9 6,6 5,8 12,9 16,9

Employment
Rate 41,5 40,9 48,1 42,3 42,9 39,9 43,0 37,1 48,5 55,3 44,4 36,3 28,3

2008

Regions* TOTAL TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TRA TRB TRC

Labor Force 
Part. R. 46,9 46,5 50,1 46,2 48,4 47,0 49,5 39,0 54,7 61,1 51,1 40,7 35,7

Unemployment
Rate 11.0 11,2 9,4 10,5 10,5 11,2 13,9 10,9 7,2 5,8 5,9 14,4 15,8

Employment
Rate 41,7 41,3 45,3 41,3 43,3 41,7 42,6 34,7 50,8 57,6 48,6 34,9 30,1

2009

Regions* TOTAL TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TRA TRB TRC

Labor Force 
Part. R. 47,9 46,7 51,1 48,4 48,8 47,4 51,3 42,0 54,8 60,7 51,7 43,9 36,3

Unemployment
Rate 14,0 16,8 10,8 14,1 14,4 12,4 17,5 13,9 7,4 6,0 8,5 16,6 17,4

Employment
Rate 41,2 38,8 45,6 41,6 41,7 41,9 42,3 36,2 50,7 57,0 47,3 36,6 30,0

2010

Regions* TOTAL TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TRA TRB TRC

Labor Force 
Part. R. 48,8 47,8 51,4 50,9 48,6 48,2 53,2 45,0 51,8 58,2 51,9 45,7 37,9

Unemployment
Rate 11,9 14,3 8,8 12,0 11,5 10,8 13,9 12,2 8,3 6,1 8,2 14,3 12,4

Employment
Rate 43.0 41,0 46,9 44,7 43,0 43,0 45,8 39,5 47,5 54,6 47,7 39,1 33,2

Source: TURKSTAT, The Results of Household Labor Force Survey, (*) Same as in Table 5 
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Anatolia (TRC) than the other regions of the country before 2009. And it was 

16.8% for Istanbul which is going to closer to Southeast Anatolia (TRC) in where 

it was 17.4% in 2009. But only in 2010 it is highest for Istanbul (RT1) with 14.3% 

which is equal to Centraleast Anatolia (TRB) than the other regions. The rate is 

higher than Southeast Anatolia (TRC) with 12.4% in 2010. The lowest unemploy

ment rates in the period were for East Black Sea (TR9), for Northeast Anatolia 

(TRA) and for Western Black Sea (TR8) regions.

Table 8- Population and Labor Force 2007-2010

TURKEY URBAN RURAL

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Non insl. civilian 
pop. (000)

68.897 69 724 70 542 71 343 43 666 44 579 48 747 49 170 25 386 25 241 21795 22172

Population 15 
years and older 
(000)

49 215 50 772 51 686 52 541 31 568 32 338 36197 36 576 17 805 17 804 15 489 15 965

Labor force (000) 23 523 23 805 24 748 25 641 14 583 15 082 16 585 17105 9 552 9 679 8163 8 536

Employment (000) 21189 21 194 21 277 22 594 12 868 13 222 13 839 14 679 9 013 8 991 7438 7915

Unemployment
(000) 2 333 2611 3 471 3 046 1 714 1 860 2 746 2 425 539 688 724 621

Labor
participation ratio 
%)

47,8 46,9 47,9 48,8 46,2 46,6 45,8 46,8 53,6 54,4 52,7 53,5

Employment ratio
(%) 43,1 41,7 41,2 43,0 40,8 40,9 38,2 40,1 50,6 50,5 48,0 49,6

Unemployment 
ratio (%) 9,9 11,0 14,0 11,9 11,8 12,3 16,6 14,2 5,6 7,1 8,9 7,3

Unemployment 
ratio o f non- 
isriculture (%)

12,6 13,6 17,4 14,8 12,1 12,9 17,0 14,6 11,6 14,7 19,1 15,9

Unemployment 
rate of young 
population"1 (%)

19,6 20,5 25,3 21,7 22,5 23,1 28,2 24,8 12,9 15,3 18,9 15,3

People not in the 
labor force (000) 25 692 26 967 26 938 26 901 16 985 17 256 19 611 19 472 8 253 8125 7 326 7 429

Sources: TURKSTAT, New Bulletin, Results of Household Labor Force Survey, 2008 and 

TURKSTAT, Results of Household Labor Force Survey, 2010.

The conclusion that can be reached from these figures is that there are gen
der-based, region-based and age-based inequalities in the labor market which 

could be obstacles for development.
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The labor force participation rate in Turkey steadily decreased during the 
1970-2002 period with a few exceptions. In 1970, almost two thirds of the non- 
institutional civilian population participated in the labor force, yet this ratio fell 
to 49.6% in 2002 (Cited in Erdil, 2007: 153, from Bulutay, 1999). In the same pe
riod, unemployment rates fluctuated between 6.3% (Bulutay, 1999) and 10.3% 
depending upon the macroeconomic conditions.

Table 8 shows labor force participation, unemployment and underemploy
ment rates in urban and rural areas for the period of 2007-2010. The labor partici
pation rates were 48.9% in 2007,49.4%  in 2008, 47.9% in 2009 and 48.8% in 2010. 
The proportion of labor participation was 48.8% in 2010. The participation in 
labor force rate was 70.8 for males and 27.6% for females. The labor force partici
pation rate was 46.8% in urban areas and 53.5% in rural regions.

The unemployment rate was 8.0% in 1990 and reached 9.0% in 1993, and 
after the 2001 economic crisis, it became 10.3% in 2002 and 10.5% in 2003. In 
the period of 2007-2010, unemployment rates were 9.3% in 2007, 10.3% in 2008, 
14.0% in 2009 and 11.9% in 2010. The table shows a rising tendency in the un
employment rate especially after 2008 with a highest point in 2009. The figures 
seem more crucial for the urban than rural population. However, these figures 
of unemployment generally do not represent the actual conditions because of 
the unemployment figures and the definition of unemployment, which includes 
only those seeking a job in the last three months. This definition naturally ex
cludes the people who have given up looking for a job because they have lost any 
expectation of finding a job. The decreasing income figures in rural areas may be 
interpreted as evidence for this statement. The unemployment rates were higher 
in urban than rural areas and for younger people than older. Further, the rates 
were higher for females than males.

According to the results of the 2010 Labor Force Survey, 43.3% of those em
ployed did not have any social security coverage, which is mainly due to in
formal and flexible labor market expansion. The percentage of people engaged 
in the agricultural sector was 85.5, and for those who are engaged in the non- 
agricultural sector it was 29.1%.

Labor participation and unemployment rates represent a region-based in
equality at the Statistical Regions level 1- NUTS 1 region level (Table 9). Despite 
an overall increase in the labor force participation there is also an increase in 
unemployment rates. The rate of labor participation increase from 46.3% in 2006 
to 48.8% in 2010, but unemployment rate was 10.2% and increased to 11.9% in 
the same period. The crucial change can be observed in 2009 as the result of eco
nomic crises of 2008 and 2009. The unemployment rate was highest in Southeast
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tion to post-Fordist production changed the labor markets all over the world. 
This process was experienced differently depending on the specific character
istics of societies. The most crucial changes took place with the implementation 
of structural adjustment and stabilization policies after the 1980s with the shift 
from import-substitution industrialization (ISI) to the export-oriented industri
alization strategy (EOI). This change involved a restructuring of the economy 
into a new pattern involving accumulation and class relations. In particular, this 
transformation and the related policies, accepted as inevitable by the states, came 
into light due to the repeated economic crises at a global level. The major eco
nomic crisis in 2001 in particular influenced the labor force and unemployment 
rates in Turkey. It caused a series of bankruptcies and massive unemployment 
(Erbaş and Turan, 2009).

Table 7- Labor Force and Unemployment, 1990-2006 (%)

INDICATORS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Unemployment 
Kate (%) Total 8,0 8,2 8,5 9,0 8,6 7,6 6,6 6,8 6,9 7,7 6,5 8,4 10,3 10,5 10,3 10,3 9,9

Male 7,8 8,7 8,8 8,8 8,8 7,8 6,9 6,5 6,9 7,7 6,6 8,7 10,7 10,7 10,5 10,3 9,7

Female
8,5 7,1 7,7 9,3 8,1 7,3 6,0 7,8 6,8 7,6 6,3 7,5 9,4 10,1 9,7 10,3 10,3

Labor Force 
Partic. (%) Total 56,6 57,0 56,0 52,2 54,6 54,1 53,7 52,6 52,8 52,7 49,9 49,8 49,6 483 48,7 48,3 48,0

Male 79,7 80,3 79,7 78,1 78,5 77,8 77,3 76,8 76,7 75,8 73,7 72,9 71,6 70,4 72,3 72,2 71,5

Female
34,2 34,1 32,7 26,8 31,3 30,9 30,6 28,8 29,3 30,0 26,6 27,1 27,9 26,6 25,4 24,8 24,9

Source: TURKSTAT, Population and Development Indicators.

Turkey presents with low labor participation and a high unemployment 
rate. The unemployment rate changed during the period given in Table 7 due 
to the volatile nature of the economy in Turkey. The unemployment rates were 
9.7% for males and 10.3% for females in 2006, which was 7.8% and 8.5% in 1990 
respectively1. The rate of total labor participation was 56.6 in 1990, but decreased 
to 48.0 in 2006. There is a great deal of gender-based inequality in that females are 
excluded from the labor force. The labor force participation for males decreased 
from 79.8% to 71.5% in the same year. The change in female participation is more 
crucial, however; it was reduced from 34.2% to 24.9%. The level of female exclu
sion from labor force is higher when the kinds of jobs in which they are employed 
are considered.

4 Actual unemployment is higher than the figures given here considering the unrecorded labor 
force.
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Region based inequality can easily be seen from the data given in Table 5. 
The relative poverty risk at rate 50% ranges between 2.2% and 29.9% among dif
ferent regions in 2006. The lowest relative risk with 2.2% is in the Eastern Black 
Sea (TR9) and the highest relative poverty risk is in South East Anatolia (TRC) 
with 29.9% at 50% of risk of poverty rate in 2006. This rate increased to 33.6% in 
2007, and decreased in 2008 to 30.4%, which is still too high. The range of relative 
poverty risk rate at the 60% level is between 2.5% and 25.9% in 2006 for the same 
regions. The percentage decreased to 26% in Southeast Anatolia in 2008.

Table 6 - Poverty Rates According to Gender of the Households 
Members, 2002-2009 (%)

Years TOTAL Male Female

2002 26,96 26,72 27,10

2003 28,12 27,92 28,31

2004 25,60 25,20 25,98

2005 20,50 19,97 21,01

2006 17,81 17,32 18,27

2007 17,29 17,33 18,60

2008 17,11 16,70 17,52

2009 18,80 17,10 19,03

Source: TURKSTAT, Results of 2009 Poverty Study

Table 6 shows poverty rate differences between males and females. Across 
the period shown in the table, there is a decreasing tendency in the total poverty 
rates. The rate was 26.96% in 2002 and reduced to 18.80% in 2009. In contrast to 
this improvement, gender-based poverty increased in this period. The difference 
in poverty between males and females increased from 0.14% in 2006 to 0.23% in 
2009.

4.2. Inequality in Labor Force Participation and Unemployment

Labor participation and unemployment are important indicators of econom
ic development. A basic characteristic of the Turkish labor market is the lack of 
sustainable policy, which made it more fragile especially after the 1980s. The 
most critical changes in Turkish labor market, as in other markets, commenced 
with the implementation of structural adjustment programs in the 1980s (Erdil, 
2007: 152). Starting after the 1970s, a process of transition from Fordist produc-
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Table 5- Regional Relative Poverty Rates Thresholds (Calculated
for Turkey) Based on Income, 2006-2008, % (Level 1-NUTS1)3

Risk of poverty rate, 50% Risk of poverty rate, 60%

Regions* 2006 2007 2008 2006 2007 2008

TRl-Istanbul (1) 4,3 0,7 3,5 5,3 1,6 4,4

TR2-West Marmara (2) 2,7 3,1 3,1 3,0 3,2 3,4

TR3-Aegean (3) 8,5 8,4 9,4 9,8 9,7 9,9

TR4-East Marmara (4) 3,0 3,2 2,9 4,3 4,2 3,5

TR5-West Anatolia (5) 4,9 3,3 5,3 5,7 4,8 6,1
TR6-Medditerranean (6) 16,6 17,8 13,0 16,4 17,7 15,1

TR7-Central Anatolia 3,6 4,0 5,4 4,0 5,0 5,4

TR8-Westem Black Sea 7,4 6,7 6,6 7,7 6,5 7,4

TR9-Eastem Black Sea 2,2 2,1 2,6 2,5 2,3 2,6

TRA-Northeast Anatolia 6,4 6,0 6,5 5,7 5,3 5,7

TRB-Middle Eastern Anatolia 10,6 11,3 11,5 9,7 10,5 10,6

TRC-Southeast Anatolia 29,9 33,6 30,4 25,9 29,2 26,0
Sources: TURKSTAT, 2006, 2007 and 2008 Income and Living Conditions Survey

*(TR1) İSTANBUL 
(TR2) BATI MARMARA:

(TR3) EGE:

(TR4) DOĞU MARMARA:

(TR5) BATI ANADOLU:
(TR6) AKDENİZ:

(TR7) ORTA ANADOLU:

(TR8) BATI KARADENİZ:

(TR9) DOĞU KARADENİZ:

(TRA) KUZEYDOĞU ANADOLU: 

(TRB) ORTADOĞU ANADOLU: 

(TRC) GÜNEYDOĞU ANADOLU:

İSTANBUL 
WEST MARMARA

AEGEAN

EAST MARMARA

WEST ANATOLIA 
MEDDITERENIAN

CENTRAL ANATOLIA

WEST BLACK SEA

EAST BLACK SEA 

NORTHEAST ANAT. 

CENTRALEAST ANAT. 

SOUTHEAST ANATOL.

İstanbul
Tekirdağ, Edime, Kırklareli, 
Balıkesir, Çanakkale 
İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, 
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 
Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 
Ankara, Konya, Karaman 
Antalya, İsparta, Burdur, Adana, 
Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, 
Osmaniye
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, 
Sivas, Yozgat
Zonguldak, Karabük, Bartın, 
Kastamonu, Çankırı, Sinop, 
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 
Trabzon, Ordu, Giresim, Rize, 
Artvin, Gümüşhane 
Erzurum, Erzincan, Bayburt, 

Ağrı, Kars, İğdır, Ardahan 
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 

Van, Muş, Bitlis, Hakkari 
Gaziantep, Adıyaman, Kilis, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin,
Batman, Siirt, Şırnak

3 In the process of becoming a candidate state, Turkey followed European Union norms in the three level 
statistical regional units identified in the NUTS (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics) as 
per a law in 2002. Level 1-NUTS1 was composed of 12, Level 2- NUTS2 2 was composed of 26 and Level
3- NUTS3 was composed of 81 regions. Each province comprised one region for NUTS 3 Level.
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Table 4 - Poverty Type in Urban and Rural Areas in Turkey, 
2002-2009 (%)

Rate of Poor Individuals in Turkey

Methods 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Food Poverty 1,35 1,29 1,29 0,87 0,74 0,48 0,54 0,48

Complete poverty 
(food+nonfood) 26,96 28,12 25,60 20,50 17,81 17,79 17,11 18,08

Below $lper capita per day 0,20 0,01 0,02 0,01

Below $2,15 per capita per day 3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22

Below $4,3 per capita per day 30,30 23,75 20,89 16,36 13,33 8,41 6,83 4,35

Relative poverty based on 
expenditure 14,74 15,51 14,18 16,16 14,50 14,70 15,06 15,12

Rate of Poor Individuals in Urban Turkey

Food Poverty 0,92 0,74 0,62 0,64 0,04 0,07 0,25 0,06

Complete poverty 
(food+nonfood) 21,95 22,30 16,57 12,83 9,31 10,36 9,38 8,86

Below $1 per capita per day 0,03 0,01 0,01

Below $2,15 per capita per day 2,37 1,54 1,23 0,97 0,24 0,09 0,19 0,04

Below $4,3 per capita per day 24,62 18,31 13,51 10,05 6,13 4,40 3,07 0,96

Relative poverty based on 
expenditure 11,33 11,26 8,34 9,89 6,97 8,38 8,01 6,59

Rate of Poor Individuals in Rural Turkey

Food Poverty 2,01 2,15 2,36 1,24 1,91 1,41 1,18 1,42

Complete poverty 
(food+nonfood) 34,48 37,13 39,97 32,95 31,98 34,80 34,62 38,69

Below $1 per capita per day 0,46 0,01 0,02 0,04

Below $2,15 per capita per day 4,06 3,71 4,51 2,49 3,36 1,49 1,11 0,63

Below $4,3 per capita per day 38,82 32,18 32,62 26,59 25,35 17,59 15,33 11,29

Relative poverty based on 
expenditure 19,86 22,08 23,48 26,35 27,06 29,16 31,00 34,20

Source: TURKSTAT, Results of 2009 Poverty Study

The distribution of poverty at Level 1-NUTS-l is given in Table 5. As seen 

in the table, there is clearly region-based poverty in Turkey. TRC-Southeast Ana

tolia has the highest rate of poverty. It is followed by TR6-Medditerranean and 

then by TRB-Centraleast Anatolia and TR3-Aegean comes in at the fourth level.
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spheres of life. Such an endeavor would call for a settlement-based, region-based, 
gender-based and age-based even class-based multi-dimensional approach. This 
paper does not include class based inequality which can be analyzed separately.

After the deep 2001 economic crisis, a very strict program of economic poli
cies was implemented to reducing inflation in the Turkish economy. The pro
gram succeeded in reducing inflation to a single digit rate. However, the conse
quences of this program had a greater impact on the poor than the rich, because 
the implementation of the program coincided with an economic crisis and the 
government did not take adequate measures to deal with the adverse effects. In 
fact, the poor were suffered much more due to this program than the effects of 
inflation itself (Karadeniz, et. al, 2005:51). The available data from the 2002-2009 
period, as seen in Table 4, shows a decreasing trend in the level of poverty ex
cept in relative poverty based on expenditure. The ratio of people living below 
the hunger line was 1.35% in 2002, 1.29% in 2003 and by steadily decreasing, 
dropped to 0.48% in 2009, but with 18.08% of the total population living below 
the poverty line in 2009. This percentage, based on expenditure on food and non
food items and named complete poverty, is still high though lower than the rate 
of 27% in 2002.

The crucial figure here is the rate of increase in complete poverty and es
pecially in relative poverty based on expenditure in the rural areas which de
creased in urban areas. The percentage of complete poverty reached 38.69% in 
2009, whereas it had been 34.48% in 2002. Moreover relative poverty based on 
expenditure reached 34.20% in 2009 while it was 19.86% in 2002. There is an in
creasing rate of poverty in the rural parts of Turkey except for a slight improve
ment in food poverty and a significant one in the poverty of below $4.3 per capita 
per day. In other words, with regard to poverty, the situation of people living in 
rural areas is worsening whereas the situation of people living in urban areas has 
improved in recent years in Turkey.

The poverty in rural areas increased mainly due to the diminishing share of 
the agricultural sector within national income. This process led to rapid migra
tion to urban areas through which poverty spread from rural areas to urban dis
tricts. The proportion of the agricultural sector in the Gross Domestic Production 
at current prices was 12.5% in 1998 and decreased to 7.6% in 2007 and increased 
to 8.3% in 2009 as a result of the agricultural development policies implemented 
(TSI, 2010: 650). Turkey has started experiencing a food security problem for the 
first time and has had to import meat for the last two years in order to reduce 
prices that are too high due to reduced husbandry besides importing many agri

cultural goods, such as soya beans, com  and canola.
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Table 3- Annual Rates of Change in Consumer Prices for 
Turkey, 1984-2010 (%)

Year 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Rate% 31.4 48,4 45,0 34,6 38,9 73,7 63,3 60,3 65,9

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Rate% 70,1 66,1 106,3 93,6 79,4 85,0 83,6 63,5 54,3

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rate% 53,9 44,8 25,2 10,3 10,7 10,8 8,8 10,4 6,3

Source: Statistical Indicators 1923-2009, Ankara: Turkish Statistical Institute.

Turkey had high chronic inflation from the beginning of the 1980s. The infla
tion rate was 31.4% in 1980, after which it started to increase and reached 73.7% 
in 1988 as seen in Table 3. Then, following a relative decrease it reached a three- 
digit rate with 106.3%. Since that time, 2007 was the first time that Turkey experi
enced a single-digit inflation rate of 8.8%. Turkey experienced the lowest rate of 
inflation with 6.3% in 2009.

4. Economy, Exclusions and Inequalities

4.1. Inequality in Poverty

Turkey started to be classified as having high level human developmental 
values by Human Development Report of the UNDP in 2009. With A Human 
Development Index value of 0.806 Turkey placed as 79th among 182 countries in 
2007 (HDR, 2009). But Turkey was ranked 96th among 175 countries with a human 
development value of 0.734 in 2001 by Human Development Report (HDR 2003). 
Despite this increase of human development value it is still low when compared 
to those of the developed countries (HDR 2009). Similarly, there has been an 
increase in GDP per capita (purchasing power parity US$) but this increase does 
not mean an important reduction in income inequalities and social exclusion. 
These figures need to be more detailed to reflect a more realistic picture of in
equalities by focusing on the distribution of income and participation in different
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2. Population and Demographical Structure

Despite some steady changes Turkey still exhibits certain characteristics si- 
miliar to developing countries in terms of population structure (Table 1). The 
population was 67,4 million in 1990 and reached 73,2 million in 2006 and approx
imately 76 million in 2011. In regarding to population structure life expectancy at 
birth is steadily increasing most recently from 65,4 years to 71,1 years for males 
and from 69,5 years for females for the 1990-2006 period. The rate of increase in 
life expectancy was 5.7 for males and 5.5 for females for this period. The infant 
mortality rate decreased from 51.5 %o to 17.5 %o, and the mortality rate for those 
under the age of five decreased from 65.8 %o to 25.1 %o in the 1990-2006 period. 
The total fertility rate decreased from 2.9 %o in 1990 to 2.2 %o in 2006. The overall 
population growth rate and the urban population growth rate both decreased in 
this period. The 17.0 %o population growth rate in 1990 decreased to 12.1 %o in 
2006. The urban population growth rate was 43.0%o for the 1985-1990 period and 
it went down to 32.6%o for the 1990-2006 period.

Table 2- Gross National Product Per Capita, 1990-2010 ($)

Year 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
GNP Per Capita 
($)

1 539 1570 1 375 1 264 1204 1330 1 462 1 636 1 684 1959

Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
GNP Per Capita 
($)

2 682 2 621 2 708 3 004 2184 2 759 2 928 3 079 3 255 2 879

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GNP Per Capita 
($)

2 965 2123 2 598 3 383 4172 5 008 5 477 8 050 8 372 9 396

Sources: TURKSTAT, Population And Development Indicators. 2007-2009 figures comes 
from TURKSTAT, Income and Living Conditions Survey, 2006-2009.

3. Economic Development: What the Data Says

The gross national product (GNP) per capita increased from $1,539 in 1980 
to $9,396 in 2009 (Table 2). In the post-1980 era, the Turkish economy was rather 
volatile, with three severe economical crises, in 1994, 1999 and 2001. Gross na
tional product per capita decreased from $2,965 to $2,123 during the 2001 crisis 
with a change rate of -28,4%. Another radical decrease was experienced in 1994 
with a change rate of -27.3%, and GNP per capita decreased from $3,255 $ to 
$2,874 $ in 1999 with a change rate of -11.6%.
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serbest piyasa ekonomisinin kendi içi dengesini dışarıdan müdahale olmaksı
zın sağlayacağı yatmaktadır. Neo Klasik eğitimi almış ve ekonomiye bakışları 
bu paradigma çerçevesinde oluşmuş piyasa denetçileri ve Fed gibi karar verici 
kuramlardaki üst düzey yöneticiler, piyasanın kendi yanlışlarını düzeltebilece
ğine olan inançları çerçevesinde denetimleri gevşetmekte beis görmediler. Kri
zin başladığını gösteren ilk işaretleri de piyasanın kendi dengesini sağlayacağı 
varsayımı çerçevesinde fazla ciddiye almadılar. Bu davranış ve tercihlerin geri 
planda kökeninde yatan unsur ise 19.yüzyıl fiziği çerçevesinde formüle edilmiş 
bir ekonomi ve denge arayışıydı. Adam Smith'den başlayan bir inancın politika 
tercihlerine yansımasıydı (Erol Ü. ve R.Sinanoğlu 2011:133).

1980 ve 1990'larda gayrimenkul ve hisse senedi piyasalarında oluşan fiyat
lardaki şişmeler (bubbles) ciddi vergi teşvikleri ve makro ekonomik politikalarla 
(özellikle merkez bankalarının) desteklenmiştir. Şirketler kesiminin borçlanma 
hacmini artırmasını cazip hale getiren sermaye rasyolarındaki düzenlemeler 
(borç alan verenlerin sermaye rasyolannın düşürülmesi), mevcut risk getiri den
gesini ve algılamasını bozarak yüksek risk konsantrasyonu içeren ürünlere dü
şük risk primi verilmesi olgusunun önünü açmıştır. Düzenleyici otoritelerin ah
laki problemleri artıran ve finansal güvenliği tehlike altına alabilecek potansiyel 
alanları bulunmaktadır.

4.2. Krizlere Karşı Düzenlenme Cephesinden Alınabilecek 
Önlemler

Bugünden yarına, "yaşanların tekrar etmesini önlemenin belli bir çözüm 
yolu" olduğunu söylemek çok güç, hatta imkânsızdır. Ancak yine de çözüm sü
recinin ilk adımlarında yetkililer, sorunun boyutu ve nedenleri ile ilgili tam ve 
sistematik bir değerlendirme yapmak zorundadırlar. Çözüm sürecine tüm ta
raflar dahil edilmelidir. Ve sorunun çözümünde yeterli ve güçlü bir siyasi irade 
olmalıdır. Bu tespit sonrasında yetkililer sorunun giderilmesi için hızlı hareket 
etmelidirler.

Krizin çözümünde genelde üç yoldan biri veya her üç yolun kombinasyonu 
dikkate alınabilir:

1) Kurumlar kapatılır veya tasfiye edilir;

2) Birleştirme yoluna gidilir veya

3) Onları tekrar canlandırmak için yardım edilir.

Kurumlan da kriz zamanındaki davranışlara göre üç grup altında topla
yabiliriz, bir tanesi krizden geçmelerine rağmen herhangi bir yardıma ihtiyaç 
duymaksızın ayakta kalabilenler; ikinci grup bir başkasının yardımı ile ayakta
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durabilenler (birleşme veya ele geçirmeler çözüm olabilir), üçüncü grup ise ciddi 
bir destek gelse bile ayakta kalamayacak durumda olanlardır.

Genel olarak krizden çıkış için gösterilen öneriler sigortalayıcılardan hü
kümete ve geniş halk kitlelerine kadar geniş bir kesime çeşitli maliyetler yükle
yebilir. Bu yüzden büyük kurumların yeniden yapılandırılması ve etkili çözüm 
önerileri getirilirken finansal güvenlik ağının çeşitli bileşenleri için sorumlu ku
ruluşlar arasında etkin bir işbirliği şarttır.

Lumpkin'e göre, finansal sorunlar yayıldığında ve önemli kurumlan siste
matik olarak etkilemeye başladığında otoriteler kısa, orta ve uzun vadede yakla
şımları şu şekilde olmalıdır:

Sorunun ilk evrelerinde, önlemler kamunun güvenini tekrar kazanmaya 
ve kayıpları gidermeye yöneliktir (finansal yeninden yapılanma). Orta vadede 
kurumların sermaye bakımından güçlendirilmesi ve geri dönüşü olmayan var
lıklara çözüm bulunmasına yönelik tedbirler (operasyonel yeniden yapılanma). 
Uzun vadede ise soruna daha strateji yaklaşılmalı ve kurumlan topyekûn sağlam 
bir zemine oturtucu tedbirlere yönelinmelidir (kurumsal yeninden yapılanma). 
Örneğin muhasebe sistemi, kamuyu aydınlatma, yasal ve düzenleyici çerçevenin 
gözden geçirilmesi.

Eğer piyasalar tam rekabetçi bir piyasa yapısına sahip değil ve etkin değil 
ise; finansal istikrarsızlıklar ani politika değişikliklerinden ya da makro ekono
mik dengelerdeki ani şoklardan kaynaklanmaktadır. Bazı durumlarda muhase
be ve denetim sistemi zayıflıkları, düzenleyici ve denetim otoritesinin yapısı ve 
uygulamalar nedeniyle de oluşabilmektedir. Bunlara, zayıf varlık sınıflandırma/ 
fiyatlama sistemleri, karşılık kurallarının yeterince güçlü uygulanmaması ve be
lirsizliği, kamu otoritesiyle şirket sahip ve yöneticileri arasındaki yakın bağlantı
lar, güç duruma düşebilecek kurumlara karşı bir çıkış/kurtarma politikasındaki 
belirsizlikler örnek verilebilir.

Bu zorlukları zemin hazırlayan faktörler ise;

• Riskin zayıf yönetimi, sözleşme hükümlerindeki zayıflıklar,

• Şirket ve müşterileri arasındaki ters bağlantılar ve sonuçta yetersiz borç
lanma limit uygulamaları,

• Zayıf yönetişim,

• Operasyonel risklerin yetersiz kontrolü,

• Yetersiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflıktaki eksikliklerdir.

Piyasa katılımcıları, piyasa disiplininde erozyon yarattıklarını bilerek kısa 
vadeli kar fırsatları peşinde koşma eğilimindedirler. Ve sorunlar genelde büyü-
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me dönemlerinde artar; ancak fark edilmeleri çöküşle birlikte başlar ve çöküş 
döneminde var olan sorunlara yenileri eklenir, bir sarmal oluşturur. Varlık fi
yatlarındaki şişkinlik sürecin tersine dönebileceği beklenti ve öngörülerini geçici 
bir süre rafa kaldırır. Bu evrede risk almada aşırılıklar örneğin kısa vadeli borç 
oranının toplam borçlar içinde hızla artışı, risk primlerindeki keskin düşüşlerle 
birlikte kaldıraçlı işlemlere eğilimi artması sorunu daha da derinleştirir (Lump
kin, S. 2008:14).

Ancak burada yayılma etkisini de gözden uzak tutmamak gerekir. Şöyle 
ki, bankacılık sistemindeki zafiyet finansal istikrarsızlık oluşturabilir, ancak bazı 
durumlarda, ciddi problemlerin olacağı öngörüsünde bulunup riskli varlıklar
dan kaçan yatırımcılar dahi güvenli limanlara gittiklerini düşünseler de yayılma 
etkisi nedeniyle kendilerini çöküşün içinde bulabilirler. Finansal istikrarsızlığın 
yaygınlığı, şiddetine göre, varlık fiyatlarında özellikle menkul kıymet fiyatların
da aşağı yönlü bir baskı yapar, bu şoklar ister bir ülke içindeki farklı sektörleri is
terse başka ülkelerin kıymetlerini olumsuz şekilde etkileyebilir. Finansal krizler 
güven kaybının yaygınlaşması sonucu oluşur. Profesyonel piyasa katılımcıları 
dahi bu tsunamiden kendilerini koruyamazlar; kriz, şirketten şirkete, piyasalar
dan piyasalara ve hatta sınır ötesi diğer ülkelere yayılabilir.

Finansal piyasalar tam anlamıyla fonksiyonlarını yerine getirdiğinde, kıt 
olan tasarruflar yatırım fırsatları arasmda optimal şekilde dağılır. Ancak finansal 
piyasaların bu özelliği kaybolduğunda süreç tersine bir sarmala dönüşür ve eko
nomik istikrarsızlığa kadar sonuçlar doğurur.

Örtük garanti ve sigorta planları ahlaki problem doğuran bir potansiyele sa
hiptir. Devlet destekli mevduat güvencesi, mevduat sahipleri, bankalar bakımın
dan ahlaki bir probleme dönüşerek, daha fazla risk alıcı tutum içine girebilirler.

Son borç verme mercii olan merkez Bankaları ise yapıcı belirsizlik "construc
tive ambiguity" tavrı takınabilir. Merkez Bankaları ahlaki problem belirsizliğini 
azaltmak ve istikrarı sağlamak için "her türlü müdahale hakkını saklı tutarım an
cak böyle bir müdahale için şirketlere kurumlara herhangi bir garanti vermem" 
diyebilir.

Bankacılık Sektörü için kırılganlık denildiğinde banka bilançolarının tipik 
üç özelliği karşımıza çıkar (Lumpkin, S. 2008:18);

i) Toplam aktifler içinde nakit ve nakte dönüşebilen varlıkların oranı düşük
tür,

ii) Sermayenin aktiflere oranı düşüktür (yüksek kaldıraç),

iii) Kısa vadeli mevduatın (hemen çekilebilecek konumda olan) toplam mevdu
at içindeki payı düşüktür (yüksek kaçış potansiyeli).
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Ancak bankalar zaman içinde klasik mevduat kredi ilişkisinden çıkarak, 
topladıkları kaynakları sınır ötesi yapılaşmalar içinde farklı alanlara yatırmaya 
başlamışlardır. Geleneksel borç verme yapısından çıkarak bankalarm değişik pi
yasa yapıları içinde bu kaynaklarmı değerlendirmeleri, alışılagelen bankaların 
bilanço yapısını daha karmaşık hale getirirken piyasa risklerinden de etkilenme 
derecelerini artırmıştır. Normal koşullarda klasik kredi verme kaynaklı kayıplar 
zaman içinde görülürken, piyasa riskinden kaynaklanan kayıplar bir anda görül
meye başlamıştır.

Finansal piyasalar birçok fonksiyonu yerine getirir: sermayenin etkin dağı
tımı, fiyatların etkin oluşumu, işlem görmekte olan menkul kıymetlerin bilgileri 
tam olarak yansıtması, piyasaya yeterli likidite sağlama vs. Riskin transferi ise 
finansal piyasaların bir başka önemli fonksiyonudur. Repo, svvap ve diğer türev 
ve yapılandırılmış ürünlerle, dayanak varlık fiyatları, faiz oranları ve döviz kur
larındaki dalgalanmalara karşı korumaya çalışır. Bu sonuçta finansal piyasaları 
daha rekabetçi ve daha etki kılmak ve uluslararası sermaye akımları artırmak 
adma yararlı faaliyetlerdir. Ancak bu ürünlerin yakından izlenmesi, denetlenme
si ve kurallarının açık biçimde dizayn edilmesi gerekir.

İzleme, gözetleme açıklık gerektirir. Çoğu kriz vakasmda kamuyu aydınlat
ma yetersiz ve açıklık yönü eksiktir. Krizlerin önlenmesi ve krizin idaresi gerek 
ulusal gerekse uluslararası alanda merkez bankaları, maliye otoriteleri, diğer fi
nansal üst düzenleyiciler arasında ek iletişime ve işbirliğine ihtiyaç göstermekte
dir. Finansal piyasalar, piyasa gücü varlığı (ihtiyatsız ve hileli davranışlar), bilgi
nin paylaşımı ve dağılımında bariz farklılıklar (taraflar arasında ahlaki, ters seçim 
vs problemler) var ve dışsallıklar yeterince içselleştirilmemişse etkin olmayabilir.

1990'ları sonunda bazı şirketlerin muhasebe problemleri ve bu problemler 
karşından düzenleyici yapıdaki zafiyetler yatırımcı güveni üzerinde ciddi tahri
bata yol açmıştır (VVordcom, Xerox, Parmalat, Vivendi ve Nortel). Özellikle Enron 
vakasmda, şirketin çöküşü ile sonuçlanan süreç düzenlemeler konusuna yeniden 
üzerinde düşünülmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır: 
Muhasebe, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konusundaki düzenlemeler yenin
den ve daha kapsamlı biçimde ele alınmalıdır (Lumpkin, S. 2008:28).

Yaşanan olaylar, finansal raporlamanın kalitesi üzerinde ciddi soru işaretleri 
bırakmıştır. Kamuyu aydınlatma temel amacı, yatırımcıların makul koşullar altın
da bilinçli yatırım kararları alabilmesini ve bu kararlarmı olumsuz etkileyebilecek 
eksik ya da asimetrik bilgi kaynaklı piyasa başarısızlıklarını önlemeye yöneliktir.

Finansal piyasalar, katılımcıların sisteme tam entegre olmadıkça ve kamuyu 
aydınlatma standartları tam uygulanmadıkça etkinlik fonksiyonu yerine getire
mezler. Şirket dışındaki yatırımların izleme, gözetleme imkanlarını kolaylaştır
mak, piyasa disiplinin geliştirmek önemlidir.
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Kamuyu aydınlatma tüm problemleri tek başma çözemez. Çoğu düzenleme 
seti minimum standartları veya etkin olarak adlandırılan kamuyu aydınlatma 
standartlarını getirmektedir. Daha önemlisi belki de finansal muhasebe ve ra
porlama standartları tam anlamıyla harmonize edilmemiştir. Bu noktada karar 

vermek yatırımcıya kalıyor ki, o da alacağı ürünün gerçek değerini kamuyu ay
dınlatma ve diğer bilgiler ışığı altında verecektir. Kamuyu aydınlatma kaliteli 
bilgi üretimini teşvik edebilir, ancak kamuya açıklanmış bilgi yatırımcının o bil
giyi anlama becerisine katkı yapmayabilir.

5. Değerlendirme

Rekabetçi bir piyasa ekonomisi, fiyatların dıştan bir müdahale olmadan op
timal kaynak dağılımını ve tam istihdamı sağlayacağı inancını içerir. Bu piyasa 
yapısı içinde kamu müdahalesinin minimum olduğu bir piyasa ekonomisi olası 
en iyi sitem olarak kabul edilir. Bu anlayışın finansal piyasalardaki karşılığı fiyat 
etkinliğidir. Bilgisel açıdan etkin olan piyasalarda fiyatlar yatırımların gerçek de
ğerini en iyi tahmin eder ve tasarrufları en karlı yatırımlara yönelterek, ekonomi
nin toplam reel üretimine katkıda bulunur.

Ne var ki gerçek dünyada ne piyasalar tam rekabetçi bir yapıdadır ne de 
finansal piyasalar bilgileri tam etkin olarak yansıtır. Gerçek dünyada beklenen 
getiriler geçmiş getirilerden öngörülebilir. Öyle olmasa finansal sistemleri geliş
miş Anglo Sakson ülkelerinde ne temel analiz ne de teknik analiz işe yarardı. 
İçerden öğrenenlerin ticareti hala problemli bir konudur. İçerden öğrenilen bilgi 
ne kadar önlem alınsa da engellenememekte ve bu yolla edilen kazanç etkin pi
yasalar hipotezinin tahmininin çok ötesinde bulunmaktadır. Fiyatların taşıdığı 
bilgi karmaşıktır. İşlemler pür/sade bilgileri taşımamakta, yatırımcıya ve/veya 
son kullanıcıya gürültülü yani karmaşık ve toptan olarak ulaşmaktadır. Yatırım
cının bu bilgileri süzüp içinden işine yarayacakları ayıklaması kolay olmamakta
dır. Gürültülü işlemlerin varlığı bizatihi var olan asimetrik bilgi problemi daha 
da derinleştirmektedir. Düzenleyici otoritelerin kamu aydınlatma düzenlemeleri 
gürültü kirliliğini önlemekten uzaktır, bazen yoğun/ayrıntılı kamuyu aydınlat
ma düzenlemelerin, bizatihi "kendisinin" gürültülü işlemlere katkı yaptığı ifade 

edilebilir.

Ayrıca yatırımcı, ne kadar çabalarsa çabalasın ortağı olduğu şirket hakkın

da, ne şirket yöneticisi ne de menkul kıymete aracı olan kurum kadar bilgiye 
sahip değildir. Bu bilgi yetersizliği yatırımcıyı zarara uğratabilecek niteliktedir. 
Asimetrik bilgi varlığı bir yandan piyasadaki dürüst işlem anlayışını zedelerken 
diğer yandan etkin piyasalar hipotezini geçersiz kılmaktadır.
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Düzenlemelerin gerekçesini oluşturan temel argüman olan aksak piyasa 
yapısıdır. Aksaklık, faydanın en çoklaştırılamadığı, marjinal fayda ve marjinal 
maliyet eşitliğinin olmadığı haldir. Piyasa aksaklığının büyüklüğü aynı zamanda 
düzenleyici otoritenin müdahalesinin büyüklüğünü belirlemektedir. Aşırı karın 
ve/veya beklentisinin olması, sürekli risk getiri uyumsuzluğunun bulunması, 
aynı risk profilindeki benzer ürünlerin fiyatlarının geniş bir band etrafından da
ğılması o piyasanın aksak yapıda olduğunu göstermektedir.

Piyasanın hangi tip aksaklık yapısına (asimetrik bilgi, dışsallıklar, piyasa 
gücü ve kamusal mallar) sahip olduğunu bilinmesi, düzenleyicilerin/karar alıcı
ların o piyasalara hangi araç ve yöntemlerle müdahale edecekleri konusunda yol 
gösterici olacaktır. Örneğin piyasada asimetrik bilgi probleminin tespiti düzen
leyiciler açısından önemli bir bilgidir ancak yeterli değildir, aynı zamanda hangi 
tip bir asimetrik bilgi olduğunun da bilinmesi gerekir. Problem sözleşme öncesi 
bir asimetrik bilgiden kaynaklanıyorsa bu büyük ihtimalle ters seçim problemine 
yol açar, problem sözleşme sonrası bir asimetrik bilgi içeriyorsa bu sefer ahlaki 
bir problemin varlığından şüphe edilmelidir. Her iki halde düzenleyici müdaha
lenin şiddeti kadar müdahale yöntemleri de bir birinden farklı olacaktır.

Piyasalar genel olarak iki nedenle hataya düşerler, ya fiyatlar fayda ve ma
liyetleri açıklamakta yetersiz kalır ya da optimal olmayan piyasa yapısı mevcut
tur. Piyasalar hataya düştüğünde düzenlemeler piyasa aksaklıklarını giderme ya 
da etkisini azaltmada rol oynayabilir. Ancak bazı durumlarda düzenleme yeter
siz kalır. Bu durumda en iyi çözüm etkin olmayan durumun sürmesi pahasına 
piyasayı kendi haline bırakmaktır.

Düzenleyici otoriteler bir düzenleme yapmadan önce piyasa aksaklık analizi 
(geniş ülke kullanımlarıyla düzenleyici etki analizleri) kullanımının gerekliliği 
konusunda gerçekten ikna olmuş olmalıdırlar. Piyasa aksaklık analizi kullanımı 
elzem olarak kabul eden otoriteler, piyasada bir aksaklık konusunda endişeleri 
oluştuğunda öncelikle problemi tanımlamalıdırlar. Problem tanımından sonra 
aksaklığın türünü belirlemeliler ve danışma mekanizmasını bütün tarafları kap
sayacak şekilde işletmelidirler.

Dünyada yaşanan son krizler, finansal sektördeki krizlerin sistemik bir doğası 
olduğu yönündeki kanıyı güçlendirmiştir. Dünyanın her hangi bir yerinde oluşan 
finansal kriz doğrudan veya dolaylı etkileriyle diğer sistemlere yayılabilmektedir.

2008 yılındaki krize zemin hazırlayan etmenler arasında "finansal yenilik
ler ve finansal sistemde serbesti" sayılmaktadır. Serbesti, finansal güvenlik sis
teminde (finansal piyasalarda denetimin azalması ve düzenleyici otoritelerin geç 
müdahalesi) zafiyete yol açmış ve dünyaya finansal istikrarın önemini bir kez 
daha hatırlatmıştır. Bu krizle, finansal kurum ve piyasaların, likidite sorunları
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na, piyasa aksaklıklara ve suçlarına sanıldığından daha fazla hassas bir yapıda 
olduğu anlaşılmıştır.

Bugünden yarına, 2008 yılındaki gibi bir krizin tekrar yaşanmayacağım 
söylemek zordur. Böyle krizlerin yaşanmamasına yönelik olarak düzenleyici 
otoriteler belli adımlar atabilirler: Öncelikle krize neden olan sorunun boyutu 
ve nedenleri ile ilgili tam ve sistematik bir değerlendirme yapılmalıdır. Çözüm 
sürecine tüm taraflar dahil edilmelidir. Ve sorunun çözümünde yeterli ve güçlü 
bir siyasi irade olmalıdır.

Krizden çıkış için gösterilen öneriler geniş bir kesime çeşitli maliyetler yük
leyebilir. Bu yüzden büyük kurumların yeniden yapılandırılması ve etkili çözüm 
önerileri getirilirken finansal güvenlik ağının çeşitli bileşenleri için sorumlu ku
ruluşlar arasında etkin bir işbirliği şarttır.

Finansal piyasalar tam anlamıyla fonksiyonlarını yerine getirdiğinde, kıt 
olan tasarruflar yatırım fırsatları arasında optimal şekilde dağılacaktır. Piyasa
lar rekabetçi bir piyasa yapısına sahip değil ve etkin değil ise; finansal istikrar
sızlıklar ani politika değişikliklerinden ya da makro ekonomik dengelerdeki ani 
şoklardan kaynaklanacaktır. Bazı durumlarda muhasebe ve denetim sistemi za
yıflıkları, düzenleyici ve denetim otoritesinin yapısı ve uygulamalar nedeniyle 
de oluşabilmektedir. Finansal piyasalardaki çeşitli araçlarla (repo, swap ve diğer 
türev ve yapılandırılmış ürünler gibi) dayanak varlık, faiz oranları ve döviz kur
larındaki dalgalanmalara karşı korumaya çalışılmaktadır. Bu sonuçta finansal 
piyasaları daha rekabetçi ve daha etkin kılmak ve uluslararası sermaye akımları 
artırmak adına yararlı faaliyetlerdir. Ancak bu ürünlerin yakından izlenmesi, de
netlenmesi ve kurallarının açık biçimde dizayn edilmesi gerekmektedir.

İzleme, gözetleme açıklık gerektirir. Çoğu kriz vakasında kamuyu aydın
latma yetersiz ve açıklık yönü eksiktir. Krizlerin önlenmesi ve krizin idaresi için 
gerek ulusal gerekse uluslararası alanda sermaye piyasaları, merkez bankaları, 
maliye otoriteleri, diğer finansal üst düzenleyiciler arasında ek iletişime ve iş
birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Finansal piyasalara piyasa gücü (ihtiyatsız ve 
hileli davranışlar), bilginin paylaşımı ve dağılımında bariz farklılıklar (taraflar 
arasında ahlaki, ters seçim vs problemler) hakimse ve dışsallıklar yeterince içsel
leştirilmemişse bu işbirlikleri yeterince etkin olmayabilir.

VVordcom, Xerox, Parmalat, Vivendi, Nortel ve nihayet Enron gibi dev şir
ketlerin muhasebe problemleri ve bu problemler karşından düzenleyici yapıdaki 
zafiyetler yatırımcı güveni üzerinde ciddi tahribata yol açmıştır. Yaşanan olaylar, 
finansal raporlamanın kalitesi üzerinde ciddi soru işaretleri bırakmıştır. Muha
sebe, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konusundaki düzenlemeler yeninden ve 
daha kapsamlı biçimde ele alınmalıdır.
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Kamuyu aydınlatmanın temel amacı, yatırımcıların makul koşullar altında 
bilinçli yatırım kararları alabilmesini ve bu kararlarını olumsuz etkileyebilecek 
eksik ya da asimetrik bilgi kaynaklı piyasa başarısızlıklarını önlemeye yönelik 
olmalıdır. Kamuyu aydınlatma tüm problemleri tek başına çözemez. Çoğu dü
zenleme seti minimum standartları veya etkin olarak adlandırılan kamuyu ay
dınlatma standartlarını getirmektedir. Daha önemlisi belki de finansal muhasebe 
ve raporlama standartları tam anlamıyla harmonize edilmemiştir. Bu noktada 
karar vermek yatırımcıya kalıyor ki, o da alacağı ürünün gerçek değerini kamu
yu aydınlatma ve diğer bilgiler ışığı altında verecektir. Kamuyu aydınlatma kali
teli bilgi üretimini teşvik edebilir, ancak kamuya açıklanmış bilgi yatırımcının o 
bilgiyi anlama becerisine katkı yapmayabilir.

Genel ekonomide olduğu kadar finansal piyasaların işlemesinin temel ko
şulu güven tesisidir. Güven tesis edilmeden yapılacak düzenlemeler kalıcı ol
mayabileceği gibi ekonomik anlamda israfa da neden olacaktır. Yaşanan son 
krizden çıkarılabilecek en önemli derslerden biri güven tesis edilmesine yönelik 
denetim, gözetim ve kamuyu aydınlatma standartlarının ne kadar gerekli ve sıkı 
uygulanması gereğidir. Mali sistemde güven tesisi sonrasında, yapılacak düzen
lemelerde aksak piyasa analizi esas almalı, piyasadaki aksaklıkları doğru teşhis 
edilip, sağlanacak fayda ve katlanılacak maliyet prensibi çerçevesinde düzenle
menin yapılıp yapılmamasına karar verilmelidir. Düzenleme yapılmasına karar 
verildiği andan itibaren ise geniş bir danışma mekanizması devreye alınarak, 
düzenlemenin her safhasında ilgili tüm kesimlerin görüşleri, eleştirileri dikkate 
alınmalıdır.

208



Prof. Dr. İsmail Türk’e Armağan

Kaynakça
Akerlof, G. A. 1970: The Market for "Lemons". Quality, Uncertainty and Market 

Mechanizm. The Quarterly Journal of Economics, Vol.84 No: 3.

Altun, O. 1992: Sermaye Piyasalarında Etkinlik: İMKB Üzerine Fiyat Etkinliği Testi, 
Yeterlik Etüdü, SPK, Ankara.

Erol Ü. ve R. Sinanoğlu 2011: 21.Yüzyıl Kapitalizmi, Beta Basım Yayım, İstanbul.

Ersel H. ve Güven S. 1985: Düzenleme ve İktisat Kuramı, Araştırma Raporu, SPK, 
Ankara

Fabozzi F. ve Modigliani 1992: Capital Markets: Institutions and Instruments, USA.

Fama E.F. 1970: "Efficient Capital Markets: Review of Theory and Empirical Work"; 
Journal of Finance, Vol.25

Fama E. F. 1991: "Efficient Capital Markets: II"; Journal of Finance, Vol.46

Grossman S. J. ve D. H. Oliver 1976: A Theory of Competitive Equilibrium in Stock 
Market Economies, Ecometrica Vol.47.

Grossman S. J. ve J. E. Stiglitz 1980: The American Economic Review, Vol. 70, issue 3.

Grossman, S. J. ve Weiss, L. 1982: Heterogeneous information and the theory of the 
business cycle, Journal of Political Economy.

Katz, M. L. ve H. S. Rosen 1998: Microeconomics, Boston-Mass: Irwin McGraw-Hill.

Lumpkin, S. 2008: Resolutions of Weak Institutions: Lessons Learned From Previous 
Crises, Financial Market Trends, OECD.

Marwell, G. ve R. E. Ames 1981: Economists Free Ride, Does Anyone Else? Experiments 
on the provision of public goods, Journal of Public Economics.

Mas-Colell A., Whinston M. ve J. Green 1995: Microeconomic Theory, Oxford University 
Press.

OECD 2002: Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory 
Governance.

Salanie, B. 2000: Microeconomics of Market Failures, MIT Press .

Samuelson, P. A. ve W. D. Nordhaus 1985: Economics, McGraw-Hill.

Samuelson, P. A. ve W. D. Nordhaus 2001: Microeconomics, 17th ed., McGraw-Hill.

Varian, H. R. 2005: Intermediate Microeconomics: A Modem Approach, 7th edition, W.W. 
Norton & Company.

209





TÜRK FİNANSAL SİSTEMİNE YÖNELİK TEHDİT 
ALGILARI VE EKONOMİK GÜVENLİK KAVRAMI

Yener COŞKUN1 

Özet

Kavramsal olarak ekonomik güvenlik ulusal güvenliğin önemli bir unsurunu teşkil 
eden ekonomik bağımsızlıkla ilişkilidir. Günümüz dünyasının gerektirdiği gerçekçi yakla
şım ekonomik bağımsızlığın mutlak bir kavram olarak görülmemesidir. Bunun en önemli 
nedeni uluslararası ticaret ve ülkelerarası bağımlılıkta görülen artış, özellikle de Î970'li 
yıllarda ortaya çıktıktan sonra giderek ivme kazanan ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinin 
ardından hâkim ideoloji konumuna dönüşen küreselleşme ve serbestleşme akımlarının 
neden olduğu sosyo-ekonomik ve sosyo-politik sonuçlardır. Kısa vadeli sermaye akımları
na dayalı finansman, diğer bir deyişle sıcak para ekonomisi; kısa dönemde büyümenin ve 
kamu açıklarının finansmanı gibi faydalar sağlamaktadır. Bununla birlikte; sıcak paranın 
etkili olduğu filialisai krizlerin doğurduğu siyasi ve ekonomik sonuçlar dikkate alındı
ğında; sıcak paraya dayalı ekonomik modelin ekonomik güvenlik algısını olumsuz yönde 
etkilediği görülmektedir. Ekonomik güvenlik algısını olumsuz yönde etkileyen diğer bir 
unsur ise; özellikle finans kesimine yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki 
artış olarak görünmektedir. Literatür taraması, örnek olay incelemeleri ve veri analizine 
dayanan bu çalışmada, ekonomik güvenliğin kısa vadeli sermaye akımları ile doğrudan 
yabancı yatırımlar kapsamında geliştirilmesine yönelik politika önerilerinde bulunulması 
amaçlanmıştır. İncelememiz sonucunda, giderek çok kutuplu bir yapıya doğru evrildiği 
gözlenen günümüz dünyasında, makro ekonomik karar alma süreçlerinde ekonomik gü
venlik kavramını gündeme getiren bir politika öncelikleri setinin belirlenmesinin; ulusal 
çıkarların korunması ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında bir zorunluluk olduğu so
nucuna ulaşılmıştır.

1. Giriş

Ekonomik altyapı toplumsal, siyasal ve kültürel gelişme üzerinde birinci de
recede etkilidir. Bu kapsamda, diğer güç unsurlarının yanında, ekonomik olarak 
güçlü olan ulusların varlıklarını etkin biçimde sürdürebildikleri gözlenmektedir.

1 Sermaye Piyasası Kurulu'nda Baş Uzman olan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ve University of 
Sarajevo SEBS'de misafir öğretim görevlisi olarak görev yapan Yener Coşkun, halen Ankara 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı'nda doktora çalışmalarını 
(tez aşaması) sürdürmektedir.
W: http://ankara.academia.edu/yenercosknn,T: 312 2928824, E:ycoskun@spk.gov.tr
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Ekonomik güvenlik kavramı, ülkelerin ekonomik ve dolayısıyla siyasi var
lıklarını azami ölçüde içsel karar verme yetenekleri çerçevesinde yönlendirmesi 
ile ilgilidir. Kavramsal olarak ekonomik güvenlik ulusal güvenliğin önemli bir 
unsurunu teşkil eden ekonomik bağımsızlıkla ilişkili olmakla birlikte; gerçek
çi yaklaşım ekonomik bağımsızlığın mutlak bir kavram olarak görülmemesidir. 
Bunun en önemli nedeni uluslararası ticaret ve ülkelerarası bağımlılıkta görülen 
artış, özellikle de 1970'li yıllarda ortaya çıktıktan sonra giderek ivme kazanan ve 
Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından hâkim ideoloji konumuna dönüşen kü
reselleşme ve serbestleşme akımlarının neden olduğu sosyo-ekonomik ve sosyo- 
politik sonuçlardır.

Ekonomik ulusçuluk ve ekonomik bağımsızlık gibi kavramlar çerçevesinde 
de gündeme getirilen ekonomik güvenlik kavramı, diğer ülkelerle birlikte ülke
mizde de tartışma konusu edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarih sah
nesinden çekilmesinde, diğer etkenlerin yanı sıra, ekonomik bağımsızlığın yiti
rilmesinin de önemli bir payının bulunması; ekonomik güvenliğin tarihsel olarak 
önemini anlatan başlıca olgular arasında yer almaktadır.

Ülkemizde ve diğer gelişmekte olan ülkelerde yaşanan finansal krizler son
rasında gözlenen yeniden inşa dönemleri bir yönüyle ekonomik bağımsızlığın 
zedelendiği dönemler olarak da algılanmaktadır. Nitekim 2000-2001 krizi son
rasında ülkemizde, günümüzde ise İzlanda ve Yunanistan'da benzer koşulların 
etkili olduğu söylenebilir. Öte yandan, sıcak paraya dayalı finansman olarak da 
nitelendirilen, kısa vadeli sermaye akımlarının neden olduğu krizler sonrasında 
ekonomik/politik yapının yeniden kurgulanması finansal krizlerin ekonomik 
güvenlik açısından da değerlendirilmesini gündeme getirmektedir. Ayrıca, özel
likle finans kesimine yönelik doğrudan yabancı yatırımlardaki artış da, ekono
mik güvenlik algısını olumsuz yönde etkileyen bir başka unsur olarak dikkat 
çekmektedir.

Çalışmamız literatür taraması, örnek olay incelemeleri ve veri analizine da
yanmaktadır. Çalışmamızda ekonomik güvenliğin ulusal ekonomi (ve güvenlik) 
politikalarındaki önemi ve başlıca unsurları incelenmiş; ayrıca ekonomik güven
liğin geliştirilmesine yönelik politika önerilerine yer verilmiştir. İncelememizde 
yanıtı aranan soruların başında; kısa vadeli sermaye akımları ve doğrudan ya
bancı yatırımların ekonomik güvenlik algısı üzerinde etkili olup olmadığı gel
mektedir. Yanıtı aranan diğer bir soru ise; özellikle uluslararası antlaşmalar ve 
egemen anlayış çerçevesinde ülkemizde ekonomik ve finansal serbesti anlayışı
nın getirdiği politikalar izlenirken, ABD başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerdeki 
ekonomik güvenlik yaklaşımı çerçevesinde farklı davranışların bulunup bulun
madığıdır.
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Çalışmanın 2 nci bölümünde askeri güvenlik ve ekonomi arasındaki ilişki 
ve 3 üncü bölümünde ise, özellikle Osmanlı împaratorluğu'nun çöküşü bağla
mında, ulusal ekonomi ve ekonomik güvenlik arasındaki ilişki İncelenmektedir. 
4 üncü bölümde ekonomik güvenlik algısını olumsuz yönde etkileyen etkenler
den sıcak para, yabancı sermayeli şirketler ve finans sektörüne yönelik doğrudan 
yatırımlar analiz edilmektedir. Çalışmanın 5 inci bölümünde ise çeşitli ülkelerde 
ekonomik güvenlik kapsamında uygulanan tedbirler ve küresel kriz kapsamın
da alman önlemlerin ekonomik güvenlik ile olan ilişkisi değerlendirilmektedir.

2. Askeri Güvenlik ve Ekonomi

Vatikan, 7 Haziran 1929'da bağımsızlığını ilan etmiştir. 1944 yılında 450 
tiimeni olan Stalin'iıı "Vatikan'ın kaç tümeni var" diye alaya aldığı bu küçük devlet 

bugün varlığını sürdürürken askeri güce dayalı SSCB sistemi çökmüştür. Bu bize 
çağımızda tek başına askeri gücün, güvenliğin sağlanmasında yeterli olmadığım 

ekonomik güç ile içyapıyı kuvvetlendiren "kültürün" önemini kanıtlamıştır.

Şimşek (2002:122).

Küreselleşmenin ekonomik, askeri, siyasi, toplumsal ve kültürel boyutla
rı bulunmaktadır. Söz konusu süreç bir anlamda egemen güçlerin söz konusu 
ölçütler çerçevesinde yayılması ile de ilişkilendirilebilir. Oran (2001: 11), yayıl
manın tarihini irdelerken, yayılmanın 1490'lar (birinci yayılma), 1890'lar (ikinci 
yayılma) ve 1990'lar (üçüncü yayılma) olmak üzere üç döneminin bulunduğunu 
belirtmektedir. Buna göre, söz konusu yayılma süreçlerindeki itici güçler sıra
sıyla merkantilizm, birinci sanayi devrimi ve üçüncü sanayi devrimidir. Frieden 
(2006: 9-19; 2008: 2 vd.), küreselleşme dönemlerini; 1914'den önceki elli yılda bi
rinci küreselleşme çağı ve 1990'dan bu yana da ikinci küreselleşme çağı olmak 
üzere ikiye ayırmakta ve birinci küreselleşme çağındaki uluslararası bütünleşme
nin son 25-30 yılda görülen bütünleşmeden fazla olabileceğini belirtmektedir.

Dolayısıyla, ekonomi penceresinden bakıldığında 20 inci yüzyıl ikinci küre
selleşme çağının sonu ve üçüncüsünün de başladığı döneme tekabül etmektedir.

Egemen ekonomik doktrin Türkiye'nin ekonomik hayatında (19 uncu yüz
yılın ikinci yarısmdan itibaren) İmparatorluk döneminde ve (1980 sonrasında 
önemli bir ivme kazanmak suretiyle) Cumhuriyet döneminde etkili olmuştur. 
Serbest ticaret ve finansal serbestleşme ile sahne alan ekonomik dışa açılma, Os
manlI Împaratorluğu'nun ekonomik ve siyasi çöküşünün nedenleri arasında ka
bul edilmektedir.2

2 Osmanlı împaratorluğu'nun çöküşünün sosyo-ekonomik nedenlerine ve din ekseninde gelişen 
kültürel nedenlerine ilişkin kapsamlı bir inceleme için bkz. Kuran (2011).
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Osmanlı dönemindeki ilk dış borçlanma (1854) ve ilk moratoryum (1875) 
arasında 21 yıl vardır. Tarih, günümüz Türkiye'sinin sorunlarına benzer olarak, 
bütçe açığı ve dış açık sorunları nedeniyle dış kaynağa bağımlılığı bulunan, kal
kınma sürecini tamamlayamamış, karmaşık sosyo-ekonomik/politik sorunları 
bulunan, yeterli ölçülerde askeri teçhizat üretemeyen ve teknolojik olarak dışa 
bağımlı olan Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlanma serüveninin ekonomik ve 
siyasi bağımsızlığın kaybedilmesi ile sona erdiğini kaydetmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan payına düşen borçları 1954 yılına kadar 
ödemiştir. 1970'lerin sonunda ağır bir finansal darboğazla karşılaşan ve 1980 
sonrasında sıklıkla finansal baskı ve kriz dönemleri yaşayan Türk ekonomisi,
2000-2001 krizi sonrasmda alınan olağan dışı boyutlardaki IMF-Dünya Bankası 
kredileri karşılığında 21 inci yüzyılın ilk moratoryumundan kurtulmuştur.

Dolayısıyla, ikinci küreselleşme çağının bir önceki Türk devletinin sonunu 
hazırladığı ve üçüncü küreselleşme çağının ise yeni Türk devletini ciddi sorun
larla baş etmek zorunda bıraktığını söylemek mümkündür. Ülkemizin askeri ve 
ekonomik anlamda önemli ölçüde dışa bağımlı olduğu dikkate alındığında; her 
ekonomik kriz dönemi sonrasında ortaya çıkan ekonomik/politik gelişmelerin, 
ulusal güvenlik kavrammın ekonomik güvenlik ile ilgili boyutunu gündeme ge
tirmesi gerektiği düşünülmektedir.3

Bu bölümde, askeri güvenlik ve ekonomik güvenlik kavramları arasındaki 
ilişkiyi askeri kesimin bakış açısı çerçevesinde değerlendireceğiz.

2.1. Askeri Güvenlik

Güvenliğe yönelik kamu harcamaları her ülke için önemli bir gider kalemi 
niteliğindedir. Jeostratejik konumu nedeniyle ülkemiz dünyanın en fazla askeri 
harcama yapan ülkeleri arasında yer almaktadır. CIA World Factbook'a göre, 
2005 yılında ülkemiz tahmini askeri harcamaların GSMH'ya oranında % 5,30 ile 
173 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır.4

Savunma ve milli güvenlik için GSMH'nın yaklaşık olarak % 5'inin ayrıl
dığı Türkiye'de savunma harcamalarının, NATO ülkeleri ile karşılaştırıldığında 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ancak komşu ülkelerdeki savunma har
camalarının da yüksek olduğu dikkate alındığında, Türkiye'nin jeopolitik duru
muna bağlı olarak askeri harcamalarını azaltmasının zorlaşacağı anlaşılmaktadır 
(Giray, 2004: 196-197). Chao, Sanders ve Ben-Ari (2008: 10), 2001-2006 dönemin

3 Çalışmamızın kapsamı gereği incelenmemekle birlikte, ekonomik güvenlik kavramı ekonomik 
bağımsızlık ve ekonomik ulusçuluk bağlamında da irdelenebilir.

4 Internet: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2034rank.
html (Erişim Tarihi: 01.04.2012).
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de ülkemizdeki askeri harcamaların toplam tutarının 56,7 milyar dolar ve aske
ri harcamaların artış oranının ise % 7,97 olduğunu belirlemiştir. Şenesen (2002: 
87, 115-117), Türkiye'nin 1988-2000 döneminde borç faizi ödemelerinin yarısını 
aşan düzeylerde (ortalama: % 52) savunma harcaması yaptığını; askeri nitelikte
ki borçlanmanın dış borç yükümlülüğünü (% 7'nin üzerinde ve % 10'un altında 
olmak üzere) arttırdığını; savunma bütçesi ile faiz-dışı bütçenin artma eğilimi
nin büyük ölçüde örtüştüğünü ve Türkiye'nin toplam askeri teçhizat (silah vd.) 
harcamasınm yaklaşık % 54'ünün bütçe, geri kalanının ise bütçe-dışından ya
pıldığını belirtmektedir. Bu bağlamda, terör nedeniyle5 önemli ölçüde savunma 
harcaması yapıldığını da not etmekte fayda vard ır.6

Askeri tehditlerin ekonomik yansıması yüksek savunma harcamaları ve 
buna bağlı olarak ortaya çıkan makro ekonomik sorunlardır. Buna karşılık fi- 
nansal istikrarsızlıklar ve krizler de ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçların ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Söz konusu sonuçların belli bir vadede askeri faali
yetleri etkilemesi ise kaçınılmaz görünmektedir. Bu nedenledir ki sivil ekonomi 
ve askeri ekonomi; sivil siyaset ve askeri siyaset doğal ve zorunlu olarak birbi
rinden etkilenmektedir.

TABLO 1- Türkiye'nin Savunma Harcamaları (2001-2006)

(Milyon ABD doları)

Ülke 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2001-2006 Yüzde 

Değişim (%)
Türkiye 7.903 8.213 9.209 9.528 10.307 11.593 7,97
Yunanistan 5.888 4.583 4.827 5.971 6.357 7.323 4,46
Polonya 3.534 3.580 3.977 4.659 5.551 6.144 11,70
İspanya 7.147 9.043 10.842 12.684 13.073 14.454 15,13
Fransa 33.330 36.588 46.058 53.100 52.985 54.592 10,37
Almanya 27.479 29.482 35.162 38.075 38.109 38.145 6,78

Kaynak: Chao, Sanders ve Ben-Ari (2008: 10).

5 1958-2008 dönemi için ülkemizdeki savunma harcamalarmı inceleyen Sezgin (2010: 498) 
ülkemizdeki savunma harcamalarının terör nedeniyle artmakla birlikte, politikacılar tarafından 
manipüle edilmediğini bulgulamıştır.

6 Askeri harcamaların yüksek olması askeri güvenliğe katkı yapmakla birlikte; kalkınmada etkili olan 
sektörlere aktarılacak kaynakların azalmasına neden olmak suretiyle fırsat maliyetinin artmasına ve 
(kamu giderlerindeki artışın makro ekonomik göstergeleri olumsuz yönde etkilemesine bağlı olarak) 
ekonomik göstergelerin bozulmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte 1986-2006 döneminde 
Türkiye'de savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik 
analizi çerçevesinde inceleyen Görkem ve Işık (2008) söz konusu dönem için Türkiye'de savunma 
harcamaları ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığını 
bulgulamıştır.
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2 .2 . Güvenlik ile İlgili Kesimlerin Ekonomiye Yönelik Kaygıları

Günümüzde yükselen pazar ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin yaşadığı finan- 
sal krizler, geçmişte marksistlerin savunduğu gibi kapitalizmin gelişmiş ülkeler
de yaşayabilirliğini değil, yükselen pazar denen ülkelerden özellikle bazılarının 
gelişmelerini, hatta "ulus devlet"ler olarak varlıklarını tehdit edecek noktalara 
gelmiştir (Kazgan, 2005a: 229). Krizi izleyen dönemlerde IMF desteğinde uy
gulanan istikrar programları ise ülkenin ekonomik ve siyasi dengelerinin hızla 
değişmesine neden olabil inektedir.'"Ülkemizde 1980'lerle birlikte finansal ser- 
bestleşmenin hız kazanması ve sermaye akımlarının önündeki engellerin 1989 
yılında kalkması ile birlikte istikrarsızlıkların sonuçlarına yeni bir boyut eklen
miştir. Artık kısa vadeli yabancı fon akımları ekonomik istikrarsızlıkların hızla 
siyasal istikrarsızlıklara çevrilmesinde katalizör rolü oynamaktadır.8 Nitekim 
1994 ve 2000-2001 krizlerinde kısa vadeli sermaye akımlarının ekonomik ve siya
si yapının şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını söylemek mümkündür. Söz 
konusu olgunun "ekonomik manipiilasyon" tehdidini de canlı tuttuğu dikkate 
alındığında, ülkeyi yönetenlerin sıcak para akımlarındaki gelişmeleri her zaman 
yakından takip etmeleri gerektiği sonucuna ulaşmak mümkündür.

Yukarıda yer verilen belirlemenin iktisatçılar tarafından yapılması olağan 
görülmekle birlikte, askeri kesimin de benzer kaygıları9 ifade etmesi üzerinde 
düşünülmesi gereken bir durum olsa gerektir.10

7 Bu kapsamda Kazgan (2005a: 246-247), 2000-2001 krizi sonrasında IMF ile yapılan 18. stand-by 
antlaşması çerçevesinde Türkiye için alternatifsiz çözüm diye sunulan programın gereklerinin 
15 günde TBMM tarafından çıkarılacak 15 yasada toplanmasının dayatmanın derecesini ortaya 
koyduğunu belirtmektedir. Farklı bir incelemenin konusunu oluşturmakla birlikte, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası ve 2000-2001 krizi arasındaki dönemde çeşitli gerekçelerle yapılan devalüasyonlar 
ile ülkemizdeki siyasi hayatın şekillenmesi arasındaki ilişkilerin araştırılmaya değer olduğu 
düşünülmektedir.

8 Somçağ (2006:156), Büyük Ortadoğu Projesi çağında IMF'nin Türkiye'ye yönelik tutumunun sadece 
ekonomik saiklerle belirlendiğini söylemenin saflık olacağım vurgulamaktadır.

9 Söz konusu kaygıların ortaya çıkmasında dünyaya yön veren paradigmada egemen olan yeni 
anlayışların etkisinin olduğu düşünülebilir (ayrıntılı inceleme için bkz. Fukuyama, 2005:164).

10 Nitekim eski MİT Müsteşarı Emre Taner 05.01.2007 tarihli basm toplantısında, "içinde bulunulan 
dönemde birçok ulus-devlet ve milletin hızlı bir şekilde tarih maratonunu kaybetmeye başladığını 
ve bu süreçte küresel ekonominin rekabetinin ulusal egemenliğin sonunu getirebileceğini" 
belirtmiştir (http://www.mit.gov. tr/basin32.html, Erişim Tarihi: 08.07.2007). Genelkurmay eski 
başkanı Yaşar Büyükanıt ise 31.05.2007 tarihinde Güvenliğin Yeni Boyutları ve Uluslararası Örgütler 
konulu sempozyumun açılışında; Bir ülkeyi zayıflatmak için kullanılan askeri seçeneklerin artık 
zorunlu görülmedikçe tercih edilmediğini, bunun yerine ekonomik manipülasyonları da içeren 
"karanlık savaş" metotlarının günümüzde daha çok tercih edildiğini ve bazı ülkelerin ekonomik 
saldın gibi bakışımsız (asimetrik) stratejileri ön plâna çıkardıklarım belirtmektedir (http://www. 
tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2007/ konusma_ sempozyum 31052007.htm, Erişim Tarihi:
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3. Ulusal Ekonomi ve Ekonomik Güvenlik: Osmanlı 
İmparatorluğu

Tiirk tarihi incelenecek olunıırsa, gerileme ve yıkılma nedenlerinin, ekonomik 
problemlerden başka bir şey olmadığı derhal anlaşılır.

Siyasi ve askeri zaferler, ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle 
taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz, az zamanda söner.

Atatürk, İzmir İktisat Kongresi Açış Nutku.
İnan (1972: 35, 42).

İngiltere, Fransa, Almanya, ABD, Japonya ve İtalya 19 uncu yüzyılda sana
yileşirken; büyük şirketler ve ticaret ağları kurmuş, sermaye birikimlerini artır
mış ve finansal kurumlannı/sistemlerini güçlendirmişlerdir. Doğu Sorunu'nun 
öznesi olan Osmanlı İmparatorluğu ise; 1838'de İngiltere ve daha sonra diğer 
ülkelerle yapılan serbest ticaret (ve kapitülasyon) antlaşmaları, 1839 Tanzimat 
Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı çizgisinde bitmeyen savaşları finanse etmeye ve 
eriyen bütünlüğünü korumaya çalışmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda, ekonomik ve siyasi bağımsızlığın yitirilmesi 
tehdidi karşısında, modernleşmenin aracı olarak temelde askeri yenilikler ön

08.07.2007).28.08.2008 tarihindeki Genelkurmay Başkanlığı devir teslim töreninde Genelkurmay eski 
başkam İlker Başbuğ'un yaptığı konuşmada ise, Türkiye'nin simetrikten asimetriğe doğru uzanan 
geniş bir risk ve tehdit yelpazesiyle karşı karşıya bulunduğunun, bu nedenle birbirini tamamlayan 
ve destekleyen güçlü politik, ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel ve askeri güç unsurlarına sahip 
olunması gerektiğinin, bunun ise "yumuşak gücün" ve "sert gücün" toplamından oluşan "akıllı güç" 
kavramı ile ilişkili olduğunun altı çizilmiştir( http://www.tsk.mil.tr/10_ARSIV/10_l_Basin_Yayin_ 
Faaliyetleri/10_l_7_Konusmalar/2008/orgilkerbasbugdvrts lkonus ma si 28082008.html, Erişim 
Tarihi: 28.08.2007). Ayrıca, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) da ekonomik güvenliğin, sosyal ve 
siyasi güvenlikle olan ilintisini takip etme ihtiyacında olduğu görülmektedir. MGK'nın 28.12.2001 
tarihli basın bildirisinde; "Türk ekonomisinin daha sağlıklı, dinamik ve güvenilir bir yapıya 
kavuşturularak; yolsuzlukların önlenebilmesi, toplumun yaşam kalitesinm yükseltilmesi, gelir 
dağılımının düzeltilmesi, yoksullukla mücadelede bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılabilmesi için 
başlatılan yapısal düzenlemelere kesintisiz olarak devam edilmesinin önemi üzerinde durulduğuna" 
vurgu yapılmıştır (http://www.mgk.gov.tr/Turkce/basinbildiri2001/28aralik2001.htm ve http:// 
www.mgk.gov.tr /Turkce/basin bildiri2008/24 nisan2008.htm, Erişim Tarhi: 30.04.2008). MGK'nın 
24.04.2008 tarihli toplantısında da küresel krizin Türkiye'ye etkilerinin değerlendirileceği basma 
yansımakla birlikte, toplantıya ilişkin basın açıklamasında ekonomik krize yönelik bir değerlendirmede 
bulunulmamış tırhttp: //www.referansgazetesi.com /haber.aspx?HBR_KOD=94995&KOS_KOD=12, 
Erişim Tarhi: 30.04.2008). Bunlara ilaveten, Küçükkaya (2008), Ortadoğu ana temalı sempozyumda 
Genelkurmay eski başkam Yaşar Büyükanıt'ın ekonomi güvenlik kavramı ile enerji güvenliği 
kavramlarını yan yana getirdiğinin altını çizmektedir.

217

http://www.tsk.mil.tr/10_ARSIV/10_l_Basin_Yayin_
http://www.mgk.gov.tr/Turkce/basinbildiri2001/28aralik2001.htm
http://www.mgk.gov.tr
http://www.referansgazetesi.com


T ürk Finansal Sistemine Yönelik Tehdit Algıları ve Ekonomik Güvenlik Kavramı / Yener COŞKUN

plana çıkmıştır.11 Sanayi devrimi ve kapitalist gelişmenin çok uzağında kalan 
İmparatorluk önemli ölçüde tarım toplumu olmaktan öteye gidememiştir. Ülke
mizdeki aile şirketlerinin geçmişini gösteren aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı 
üzere; ülkemizde kurulan ilk teşebbüsler esas itibarı ile sanayi işletmesi niteliği 
taşımamaktadır.12

Osmanlı burjuvazisinin üç belirgin niteliği sanayide değil ticarette (özellikle 
dış ticarette) gelişmiş olması, buna bağlı olarak komprador bir özellik taşıması 
ve büyük ölçüde gayri müslim (Rum, Yahudi, Levanten, Ermeni) unsurlardan 
oluşması idi (Boratav, 1990:15).

1880-1913 dönemi Türkiye'si pozitif fakat % l'in  altında büyüme gösterebil
miştir. Resmi bir kayıt bulunmamasına karşın, Birinci Dünya Savaşı ve 1920'ler 
öncesinde yetişkin okuryazarlık oranının % 10'u aşamadığı tahmin edilmekte
dir. Sadece bu gerçek bile geniş kapsamlı askeri, siyasi ve ekonomik reformlara 
karşın Osmanlı İmparatorluğu'nun neden modern bir devlete dönüşemediğini 
açıklamaktadır (Altuğ, Filiztekin ve Pamuk, 2007: 6,8).

Türkiye, tasarruf açığı veren ve yetersiz iç tasarrufları nedeniyle dış borçlan
ma ile kalkınma çabasını sürdüren bir ekonomi olarak gelişmekte olan ülke sıfa
tını on yıllardır taşımaktadır. 19 uncu yüzyılda hızlanan çağdaşlaşma ve kalkın
ma çabalarında bu yüzyılda örnek alınan Japonya ve Almanya ve 20 nci yüzyılın 
ikinci yarısında örnek alınan yeni sanayileşmiş Asya ülkeleri (ve diğer ülkeler) 
sosyo-ekonomik kalkınmışlık ölçütleri bağlamında ülkemizi geride bırakmıştır.

Güç kalıpları üretim yapısı, finans, güvenlik ve bilgi yapıları ile etkileşim için
dedir (Bahçekapılı, 2009: 42). Güç kalıplarının ekonomi ve finans ile ilgili boyutu 
kalkınma ve güvenlik süreçlerinde son derece önemli bir etki ve ağırlığa sahiptir.

Ekonomik altyapı toplumsal, siyasal ve kültürel gelişme üzerinde birinci de
recede etkilidir. Bu kapsamda, diğer güç unsurlarının yanında, ekonomik olarak 
güçlü olan ulusların varlıklarını etkin biçimde sürdürebildikleri gözlenmekte
dir. Ekonomik güvenlik kavramı, ülkelerin ekonomik ve dolayısıyla siyasi var
lıklarını azami ölçüde içsel karar verme yetenekleri çerçevesinde yönlendirmesi 
ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, ekonomik güvenlik ulusal güvenliğin önemli bir 
parçasını teşkil eden ekonomik bağımsızlıkla ilişkilidir. Ülkemizin tarihsel tec
rübesi, bu sözlerin hiç de basmakalıp olmadığını göstermektedir. Nitekim Tere- 
verton (2001), uluslararası gücün, toprak hegemonisine veya askeri güce dayalı 
egemenlikten ziyade; ülke halkının küresel ekonomide elde ettiği güce dayandı
ğını belirtmektedir.

11 Askeri yeniliklerin yeterli toplumsal/kurumsal yenilenme ile desteklenmesi toplumsal sürekliliğin 
sağlanması açısından zorunlu görünmektir (Fukuyama, 2005: 47).

12 Foster ve McChesney (2009:27) periferide sanayileşmenin gelişme göstermesinin mümkün olmakla 
birlikte bunun genellikle küresel şirketlerce belirlenen sınırlar içinde olacağını belirtmektedir.
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TABLO 4- Türkiye'de Aile Şirketleri ve Yaşam Süreleri (1870- 
1950)

Şirket Şirket Sahibi Kuruluş Tarihi Nesil
Vefa Bozacısı Hacı Sadık 1870 4

Hacı Bekir Lokum Hacı Bekir 1877 4

Çöğenler Helva Rasih Efendi 1883 4

Teksima Tekstil H.Mehmet Botsalı 1893 4

Kamil Koç Otobüs Şirketi Kamil Koç 1923 3

Eyüp Sabri Tuncer Kolonya Eyüp Sabri Tuncer 1923 3

Doluca Şarapları Nihat A. Kutman 1926 3

Tatko A.Emin Yılmaz 1926 3

Koç Holding Vehbi Koç 1926 3

Kent Gıda Abdullah Tahincioğlu 1927 3

Nuh Çimento, Kmintaş Nuh Mehmet Baldöktü 1942 3

Sabancı Holding Hacı Ömer Sabancı 1946 3

Yeni Karamürsel Nuri Güven 1950 3

Ördekçioğlu Mutfak Eşyaları Ahmet Ördekçioğlu 1919 2

Uzel Makine İbrahim Uzel 1940 2

Ülker Sabri Ülker 1944 2

Kaynak: Alayoğlu (2003: 30).

Güçlü ekonomi ile desteklenmeyen, kudretli bir askeri güce dayanmayan 
siyasi faaliyetlerin etkisiz kalacağını vurgulayan Şimşek (2002:11,14) ise, coğraf
yayı aktifleştiren milli güç unsurlarını; psiko-sosyal güç, insan gücü, ekonomik 
güç, coğrafi güç, teknolojik güç, askeri güç ve siyasi güç olarak belirlemektedir. 
Söz konusu güç unsurları içinde ekonomik gücün önemli bir yeri bulunmaktadır. 
Nitekim Nye (2003: 46,173) askeri gücün büyük oranda tek kutuplu, ekonomik 
gücün ise çok kutuplu olduğunu vurgulamaktadır.

Ülkemiz, ekonomik güvenlik alanındaki zafiyetlerin ulusal güvenlik üzerin
de yarattığı sonuçlan en ağır haliyle İmparatorluk döneminde tecrübe etmiştir. 
İlk dış borç, 1853-1856 Kırım Savaşı döneminde 1854 yılında alınmıştır. İç ve dış 
borçlarla ekonomi yönetilmeye çalışılsa da, İmparatorluk 1875 yılında morator
yum ilanından kurtulamamıştır. Bu noktada ilgi çekici olan husus, İmparatorlu
ğun ekonomik (ve siyasi) geleceğini dış borçlanmaya bağlamış olmasıdır.13 Buna 
paralel olarak, yabancı borçlara tahsil garantisi sunmak amacıyla 1881 yılında 
Diiyun-u Umumiye faaliyete geçirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borç-

13 Berkes (2003: 247) Osmanlılığın toprak, ulus birimi ve sınıf gelişmesi gibi ulusal ekonomi 
kalkınmasında şart olan direklerden yoksım bir egemenlik olduğunu ve aslında Avrupa devletlerinin 
desteği olmadan ayakta duramayacak bir gölge egemenliğe dönüşmüş olduğunu vurgulamaktadır.
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lanmaya dayalı finansmana yönelmesinin sonuçları; Galata Borsası'nda konso- 
lidlerin değer değişimine yönelik hava oyunları (bugünkü anlamıyla menkul 
kıymetler üzerindeki manipülatif işlemler), yolsuzluk hikâyeleri ile süslü mali 
iflaslar ve ardından da büyük çöküş olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu'nun borç ekonomisi nedeniyle çöküşü günümüz
de örnek olay analizi olarak irdelenmektedir. Ferguson (2008), Kırım Savaşı sı
rasında ve sonrasında demiryolları ve Süveyş Kanalı inşası gibi ekonomik ve 
Dolmabahçe Sarayı'nın inşası gibi gösteriş nedeniyle alınan Osmanlı borçlarının 
1875 yılında ülkeyi iflasa sürüklediğini; bunun sonucunda Süveyş Kanalı'ndaki 
payların İngilizlere devredildiğini ve Düyun-u Umumiye'nin kurulduğunu be
lirtmektedir. Yazar, ABD'deki borç krizinin farklı olduğunu belirtmekle birlikte, 
Osmanlı İmparatorluğu'nu varlık ve gelirlerinin satışının da kurtaramadığını 
vurgulamaktadır.

4. Ekonomik Güvenlik Algısını Olumsuz Yönde Etkileyen 
Olgular

Genellikle ekonomik güvenlik kavramı, tıpkı ekonomik özgürlük kavramı gibi gerçek bir 
özgürlüğün vazgeçilmez şartı olarak ileri sürülmektedir. Bu, bir bakıma, lıem doğru,

hem de önemlidir.

Hayek (1995:127).

Foster (2007: 93) dünya ekonomisinin giderek finanslaşmasının az gelişmiş 
ekonomilere emperyal yayılmanın artmasına ve daha fazla finansal bağımlılığın 
ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtmektedir. Tabb (2007: 203) ise ABD'nin 
diğer hegemonik güçler gibi finansal denetim alanlarını genişletme yolunu izle
diğini ve jeopolitik stratejistler açısından finansal egemenliğin teknolojik ve aske
ri üstünlükle birleştirilmesinin önemli olduğunu belirtmektedir.

Ülkemiz ekonomisinin küresel sistemle önemli ölçüde bütünleştiği ve bu 
kapsamda diğer gelişmekte olan ülkelerde de görülebilen finansal risklerle/kriz
lerle karşılaşmasının olağanlaştığı düşünülmektedir. Ülkemiz açısından bakıldı
ğında ekonomik güvenlik algısını olumsuz yönde etkilediği düşünülen başlıca 
etkenler; iç ve dış kamusal borçlar, küresel (finansal) kurumlarla ilişkiler, AB ile 
gerçekleştirilen gümrük birliği antlaşması, finans sektörü başta olmak üzere doğ
rudan yabancı yatırımlar ve sıcak para ekonomisi olarak belirlenebilir. Çalışma
nın sınırları nedeniyle söz konusu etkenler arasında yer alan sıcak para olgusu, 
özellikle finans kesimine yönelik doğrudan yabancı yatırımlarda görülen olağan 
dışı artış ve bu unsurların ekonomik güvenlik ile olan bağı izleyen alt bölümler
de ana hatlarıyla değerlendirilmektedir.
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4.1. Sıcak Para ve Ekonomik Güvenlik

Diğer sektörlerdeki serbestleşme süreçleri ile birlikte finans sektöründeki 
serbestleşme süreci de 1980 sonrasında hız kazanmıştır. Hızla serbestleşen eko
nomilerde yaşanan ekonomik krizler finansal sistemdeki gelişmenin olumlu yön
leri kadar olumsuz yönlerinin de tartışma konusu edilmesine neden olmuştur.14 
Örnek vermek gerekirse; Akyüz (1993: 25 vd.), 1980 sonrası Türkiye'sinde de 
gözlendiği üzere, kredi olanaklarını artıran ve tüketimi teşvik eden unsurları ne
deniyle finansal serbestleşmenin özellikle yüksek enflasyon dönemiyle birleşti
ğinde ilk aşamada hane halkı tasarruflarını azalttığını, ayrıca yatırımlar yerine 
özel ve kamu sektörünün borçlarını artırdığını belirtmektedir. Tornell, VVester- 
mann ve Martinez (2004:11), 1980-1999 dönemi boyunca artan ticaret ve finansal 
serbestleşmenin işleyen finansal piyasalara sahip ülkelerde daha hızlı kişi başına 
milli gelir büyümesine neden olduğunu, ancak bu süreçte hızlı büyümenin (fi
nansal serbestleşmenin bir bileşeni olarak görülmesi gereken) krizlerin ortaya 
çıkma olasılığını artırdığını belirtmektedir.

Ülkemize bakıldığında kontrolsüz finansal serbestleşme ve uluslararası fi
nansal piyasalarla bütünleşme yaklaşımının 1982, 1994 ve 2000-2001 krizlerinin 
nedenleri arasında olduğu görülmektedir (bkz. Coşkun, 2012: 80 vd.).

4.1.1. Kavram ve Türkiye'de Sıcak Para

Bora tav (2001: 9), sıcak parayı arbitraj arayan sermaye hareketleri olarak 
tanımlamış ve aşağıdaki kategorilere yapılan yatırımlar olarak belirlemiştir, (a) 
hisse senetleri, (b) kısa vadeli borç senetlerine (hâzinenin veya özel sektörün bo
nolarına) yönelen portföy yatırımları, (c) bankalara ve (d) diğer özel aktörlere 
açılan (ancak ticari kredileri içermeyen) kısa vadeli krediler, (e) banka mevduatı 
veya (f) banka-dışı diğer varlıklar.

TCMB (2005) ise sıcak paranın unsurlarını portföy yatırımları, kısa vadeli 
sermaye akımları ve net hata noksan olarak belirlemiştir.

Kısa vadeli sermaye akımlarına dayalı finansmanın ülke ekonomisi açısın
dan başlıca gerekçesini özel ve kamu sektörünün kaynak açığı oluşturmaktadır. 
Kamu açıklarının finansmanı bağlamında bakıldığında Türk finans piyasasının 
her yanında borçlu devletin izlerini görmek mümkündür. İMKB'deki işlemlerin

14 1980 sonrası ülkemizde yaşanan hızlı ve kontrolsüz finansal serbestleşme ile birlikte önemli 
tekil/sistemsel finansal başarısızlıklar ortaya çıkmıştır. Söz konusu başarısızlıkların ilki 1982-1985 
döneminde etkili olan Banker Krizi'dir. Banker Krizi'ne sermaye piyasaları açısından bakıldığında 
krizle birlikte sermaye piyasası finansal aracılığından kaynaklanan risklerin yeterli ölçüde takip 
edilmediği, dolayısıyla tasarruf birikimi ve yatırımcının korunmasına yeterince önem verilmediği 
görülmüştür (bkz. Coşkun, 2012).
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ağırlıklı olarak tahvil ve bono piyasasındaki repo ve ters repo pazarında bulun
duğu dikkate alındığında, borsamızın da temelde kamu borçlarının çevrilmesin
de rol oynayan bir kurum olduğunu değerlendirmek gereklidir. Yüksek kamu 
borçları ve kronik enflasyonun sürüklediği yüksek faizler, finansal sistemin ge
lişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu suretle, özel sektöre tahsis edilecek 
kredi hacmi azalarak daha maliyetli hale gelmekte, sermaye piyasasında özel 
sektör borçlanma araçlarma dayalı finansman olanakları daralmakta, yeni/kü
çük ve orta ölçekli şirketlere veya yaratıcı fikirlere yeterli finansman olanakları 
sağlanamamaktadır. Güvensizlik yurt dışı varlıkları, altın ve gayrimenkulii on 
yıllardır gözde yatırım aracına dönüştürmüştür.15

1989'da sermaye hareketlerinin liberalleştirilmesinden sonra, 1991 yılındaki 
Körfez Krizi dönemi, 1994 krizi ve 1998 Rusya krizi dönemleri hariç, Türkiye 
1990'lar boyunca cari işlemler hesabını finanse etmek için ihtiyacı olandan daha 
fazla yabancı sermaye girişi sağlamıştır. Sermaye hareketlerinin liberalleştiril
mesinin amacı olarak uluslararası sermaye piyasalarıyla entegrasyonun artırıl
ması gösterilmişse de uygulamada, artan kamu harcamaları üzerindeki finan
sal kısıtların azaltılması bu kararın altında yatan belirleyici bir unsur olmuştur. 
Liberalleşme sonrasında ödemeler dengesini finanse etme işlevi gören sermaye 
akımlarının yapısında önemli değişiklikler olmuş, orta ve uzun vadeli kredilerin 
yerini kısa vadeli krediler almıştır. Beklentiler doğrultusunda hem miktarı, hem 
de değişkenliği artan kısa vadeli sermaye akımları Türkiye ekonomisindeki ge
nel belirsizliği de artırmıştır (TCMB, 2002: 24-25).

2002-2006 döneminde Türk ekonomisine yönelik yabancı kökenli sermaye 
girişinin toplam tutarı 131 milyar doları bulmuştur. Aynı dönemde söz konu
su yabancı kökenli sermaye girişinin yarattığı borç tutarı ise 96,5 milyar dolar 
olmuştur. 2002-2004 döneminde Türkiye'ye giren yabancı kökenli sermayenin 
ortalama yüzde 82'si dış borç yaratan öğelerden oluşurken, 2005-2006 dönemin
de bu oran % 62 civarında gerçekleşmiştir (Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2006: 28 
ve 2007: 47-49).

15 Ülkemiz finansal sisteminin gelişmişlik seviyesinin büyüme ve kalkınma sürecini sürekli ve 
istikrarlı kılacak boyutlarda olmadığı açıktır. Üretim eksiği, işsizlik gibi sonuçları olan ve kronikleşen 
bu yapı aynı zamanda ülkenin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yapısının istikrarsızlaşmasmın 
nedenlerinden birisini teşkil etmektedir. Finansal az gelişmişliği destekleyen halk arasındaki en 
yaygın davranış altın ve gayrimenkul sektörlerine yönelik geleneksel yatırımlardır. Söz konusu 
yatırımların ulaştığı olağanüstü büyüklüklerin nedenleri arasında, finansal varlık yatırımlarına 
karşı duyulan güvensizlik de başat nedenler arasında yer almaktadır. Öte yandan, yurt dışı finansal 
varlıklara yönelik yatırımlar, yastık altı para, kayıt dışı ekonomi ve hukuk dışı yollarla arzedilen 
finansal varlıklara yönelik yatırımlar da, resmi finansal varlıklara yönelik talebin azalmasına ve 
finansal sistemin yeterince büyümesine engel teşkil ettiği için, ülkemizdeki finansal az gelişmişlik 
olgusunun nedenleri/sonuçları arasında görülmelidir (Coşkun, 2011b: 561).
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Portföy yatırımcısı açısından sıcak para mekanizması ortalama piyasa ge
tirisinin üzerinde getiri sağlanmasına dayanmaktadır. Sıcak paranın işleyiş me
kanizmasında; yabancı yatırımcının kısa vadeli portföy yatırımı olarak getirdiği 
döviz; önce TL'ye çevrilerek yüksek getirili hazine bonosuna ve hisse senedine 
yatırılmakta ve dönem sonunda faiz/sermaye kazancına ilaveten varsa kurun 
getirdiği kazançtan da istifade edilerek sonra tekrar dövize çevrilmektedir. Türk 
ekonomisinde bu mekanizma uzun yıllar fon sahiplerine yüksek getiri sağlamış
tır. Yentürk'ün (2005: 60) 1980-2002 dönemine ilişkin olarak hazırladığı temel 
ekonomik göstergelerinde sıcak paranın getirisi 1985'de % 12,83; 1986'da % 20,69; 
1987'de % 16,23; 1989'da % 25,03; 1990'da % 28,95; 1991'de % 10,90; 1992'de % 
15,73; 1993'de % 17,20; 1995'de % 46,84; 1996'da 32,40; 1997'de % 21,50; 1998'de 
% 29,90; 1999'da % 43,55 ve 2002'de % 33,46 olarak belirlenmiştir (sıcak para ge
tirisi şu yıllarda negatif olmuştur: 1988 %-7,91; 1994: -2,06; 2000 % -l,67 ve 2001 
%-0,24). Dolayısıyla, Türkiye'nin yabancı kaynağa dayalı büyüme ve kalkınma 
anlayışını benimsemesi, yurt içi/dışı finans kapitalin yurt içi finansal piyasalar
dan yüksek getiri elde etmesinin önünü açmıştır.

Sermaye hesabının serbestleştirildiği dönemde ülkemiz finansal piyasaları
nın derin ve güvenilir olmaması, tasarruf açığını kapatan sermaye hareketlerinin 
önemli sorunlar doğurmasına neden olmuştur. Önemli ölçüdeki sermaye giriş 
çıkışları reel ekonomik faaliyetler üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Ülkemiz
deki reel GSYİH'nın büyüme oranı 1990'lı yılların başından itibaren sermaye 
hareketleri ile ilişkili hale gelmiştir (Çulha, 2006:6). Bunun da ötesinde ülkemiz
de yaşanan finansal krizlerde yabancı portföy yatırımlarının önemli etkilerinin 
bulunduğu belirlenmiştir (bkz. Yentürk, 1999; Boratav, 2001; Alper ve Sağlam, 
2001).

Yabancı portöy yatırımlarının ağırlıklı olarak sermaye piyasalarında bulun
ması nedeniyle, sermaye piyasalarında yabancı saklama bakiyeleri yüksektir. 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) verilerine göre 
2010 sonunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasa
sındaki yabancı saklama bakiyesi % 66 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan 2010 
yılı itibarı ile İMKB'deki yabancı yatırımcıların portföylerini yaklaşık elde tutma 
süresi 1 yıl iken, bu süre yerli yatırımcıda 1 ay olarak gerçekleşmiştir (TSPAKB, 
2011: 163-164). Geçmiş yıllardaki verilerle kıyaslandığında söz konusu veriler, 
İMKB'deki portföy yatırımlarının vadesinin göreli olarak uzadığını göstermek
tedir. Bununla birlikte, portföy yatırımı niteliği gösteren kısa vadeli yabancı ya
tırımlar; büyümeye ve kamu finansmanına yüksek maliyetli de olsa katkı sağlar
ken, ekonomi genelindeki riskleri artırmakta ve krizleri daha da karmaşıklaştır- 
maktadır.
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TABLO 3. Uluslararası Sermaye Akımları ve Türk Ekonomisi

Araştırmacı Belirlem eler

Agenor, 
McDermott ve 
Üçer (1997)

1990'ların başından itibaren sermaye akımları reel döviz kurunun değerlenme
sine yol açmıştır. Bu süreç ihracatın büyümesine görece az etki yaparken, itha
latın artmasına ve cari dengenin bozulmasına neden olmuştur.

Celasun, 
Denizer ve He 
(1999)

Özel kesim tüketim talebi sermaye girişleri ile pozitif yönlü ilişkilidir. Sermaye 
girişleri ile özel kesim yatırım talebi arasında ise, tüketim ve sermaye girişi 
kadar açık bir ilişki olmasa da pozitif bir ilişki vardır.

Kirmanoğlu 
ve Özçiçek 
(1999)

Kısa vadeli sermaye girişleri TL'yi değerlendirmektedir ve enflasyonu düşür
mektedir.

Akçoraoğlu
(2000)

Kısa vadeli sermaye girişleri ekonomik büyümeyi açıklayamamaktadır.

Çeviş ve 
Kadılar (2001)

Kısa vadeli sermaye girişi, TL'de değerlenmeye neden olmakta ve bu yolla cari 
işlemler dengesi üzerinde negatif etki yaratmaktadır.

Balkan, 
Yeldan ve 
Biçer (2002)

Finansal sermaye girişi TL'nin değerlenmesine ve ihracat/GSMH oranının 
düşmesine neden olmaktadır.

Yentürk ve 
Çimenoğlu 
(2002)

Net yabancı sermaye girişlerinin özel yatırım ve özel tüketim harcamaları üze
rinde pozitif etkileri vardır.

İnsel ve 
Sungur (2003)

Kısa vadeli sermaye akımları ile ekonomik büyüme arasmda bir nedensellik 
bulunmamaktadır. Ancak, kısa vadeli sermaye hareketleri ile özel sektör sabit 
sermaye yatırımları, cari açıklar, hazine borçlanma faizlerinin artışı, TL'nin de
ğerlenmesine bağlı olarak ithalatın artması arasında nedensellik vardır.

Yentürk ve 
Çimenoğlu 
(2003)

Sermaye hareketleri özel yatırım ve özel tüketim üzerinde etkili olmaktadır. 
Yabancı sermaye akımları Hazine'nin borçlanma faizlerini artırmaktadır.

Emil ve Vehbi
(2003)

Sermaye hareketleri reel kurdaki değişimler üzerinde etkili olmaktadır. Yerli 
paranın değerlenmesi ise tüketimi artırmaktadır.

Berument ve 
Dinçer (2004)

Toplam sermaye girişlerindeki bir artış faiz oranları ve enflasyonun düşmesine, 
paranın reel olarak değerlenmesine ve ekonomik büyümeye neden olmakta
dır.

Kar ve Kara 
(2005)

1980-2000 döneminde Türkiye'de kısa vadeli sermaye girişleri yurt içi yatırım
ları olumsuz etkilemiştir.

Şengönül ve 
Değirmen 
(2006)

Kısa vadeli sermaye hareketleri 1992-2005 dönemindeki kısa süreli büyümeyi 
açıklamaktadır. Bankacılık kanalının büyüme üzerindeki etkisi sermaye piya
sası kanalına oranla daha çabuk ve kalıcıdır.

Bilgin (2006)

1994, 2000 ve 2001 krizleri, konjonktürden kaynaklanan özgüllükleri dışında, 
esas olarak sıcak paranın hareketliliği sonucu ortaya çıkmıştır. Söz konusu 
krizlerde, sıcak paranın yoğun ve ani hareketliliği başlamadan önce TL'nin aşı
rı değerli olması, ithalatın ihracata göre aşırı artışı, artan cari açık gibi benzer iç 
dinamikler de oluşmuştur.

Şengönül, 
Altıok ve 
Gürbüz (2007)

Türk ekonomisine yönelik kısa vadeli sermaye girişi; yerli paranın reel olarak 
değerlenmesine, dış ticaret dengesinin bozulmasına, uzun vadede faiz oranla
rının yükselmesine, ülkedeki yatırım ikliminin bozulmasına, tüketici kredileri
nin artmasına ve özel kesim tüketim talebinin artmasına neden olmaktadır.

K ayn ak: Şengönül, A ltıok ve G ürbüz (2007).
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4.1.2. Sıcak Paranın Riskleri ve Türk Ekonomisi

Sıcak para hareketlerinin neden olabileceği riskler küresel finans sermayesi
nin davranış biçimleri ve yerel finansal sistemin dayanıklılığı ile ilişkilidir. Örne
ğin önemli ölçüde kamu kesimi açığı ve cari açık veren ABD finansal sistemi likit 
ve derinliğe sahip yapısıyla küresel finansal sistem açısından güvenli liman nite
liği göstermekte ve fon giriş ve çıkışlarından, küresel kriz sürecinde ortaya çıkan 
koşullara karşm, küçük finansal sistemler kadar etkilenmemektedir. Buna kar
şılık; finansal sistemi sığ, kırılgan ve dış kaynağa bağımlı ekonomiler için sıcak 
para akımlan önemli finansal istikrarsızlıklara/krizlere neden olabilmektedir.16

Gelişen ekonomilerde sıcak paranın istikrar bozucu yönleri; maliyetlerinin 
yüksek olması, para ikamesine neden olması, şirketler ve kamu kesiminin borç
lanmasını artırması, ekonomideki kırılganlıkları artırması, dış ticaret ve cari açığı 
artırması olarak özetlenebilir. Tüm bu etkenlerin, ekonomideki kriz riskini artır
dığına şüphe yoktur. Düzenleme ve denetime (bu kapsamda vergiye) karşı güçlü 
bir tepki göstermesi/göstermeye yatkın olması nedeniyle kamu kesiminin resmi 
disiplin yapısını zafiyete uğratması ise, sıcak paranın bir başka tahribatı olarak 
görülebilir. Kazgan (2005b:205) de, uyuşturucunun birey üzerindeki etkisine 
benzetilen kısa vadeli sermaye hareketlerinin ulusal ekonomiyi krizlere eğilimli 
hale getirdiği belirtilmektedir. Bulutay (2011:496) ise sıcak parayla gelişme poli
tikasını kolaycılık olarak nitelemekte ve sıcak parayla sağlanan büyümenin cari 
açıkların, hane halkı borçlarının ve özellikle de özel dış borçların büyümesine 
neden olmak suretiyle Türk ekonomisinin geleceği üzerinde büyük bir tehlike 
oluşturduğunun altını çizmektedir.

Sak ve Çağlar (2006:3) durumun Türkiye için yapısallığına işaret etmektedir; 
"üretim süreçlerinin hızla küreselleştiği bir ortamda, finansal entegrasyonun da 
gerçekleşiyor olması Türkiye'nin cari işlemler açığı sorununu eskisinden fark
lı bir boyuta taşımaktadır. 2001'in ardından hızlanmış olan ticari entegrasyon, 
artan cari işlemler açığının temel nedenidir. Türkiye'de son dönemde hızla bü
yüyen sektörlerin, yavaş büyüyenlere oranla daha fazla ithalata bağımlı olması 
ise Türkiye'nin cari açığının ileride daha da fazla önem kazanacak yapısal bir 
boyutu olduğuna işaret etmektedir."

Temelde Şengönül, Altıok ve Gürbüz (2007: 37) de yer alan literatür tara
masından hareketle hazırladığımız Tablo 3'de yer alan çalışmalara göre sermaye 
hareketleri ülke ekonomisini ve finansal sistemi kırılganlaştırmaktadır.

Ancak asıl önemlisi, sıcak para akımları Türk ekonomisi için yeni bir milat 
olmuş ve 1989 sonrası ekonominin büyüme süreçleri önemli ölçüde sıcak para 
akımlarına bağımlı hale gelmiştir. Spekülatif kazanç olanakları şirketler kesimi

16 Küresel finansal krize ilişkin güncel bir inceleme için bkz. Bulutay (2009).
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nin rantiyeleşmesine neden olmuş, ürünlere erişim olanakları genişleyen tüketici 
"borçlanarak da olsa" açık ekonomiden fayda sağlamaya yönelmiştir.17 Bununla 
birlikte söz konusu faaliyet yapma biçiminin ve tüketim kalıbının üretken bir 
ekonomik yapıyla desteklenmediğini de belirtmek gereklidir.

Türkiye ekonomisi 1987-1997 çevriminde GSMH'sının ortalama % 1,5'u 
düzeyinde dış kaynak kullanırken, söz konusu oranın 1997-2006 çevrimindeki 
ortalaması % 4 olmuş ve Türkiye birbirine yakın ortalama büyüme hızlarına eri
şebilmek için daha fazla dış kaynak kullanmak durumunda kalmıştır (Bağımsız 
Sosyal Bilimciler, 2007: 22).Cari açık ve fazla veren ekonomileri değerlendiren 
IMF, 2007 yılı itibarı ile Türkiye'nin küresel sermaye arzının % 2,5 unu ithal etti
ğini belirtmektedir (IMF, 2008:131).

Ülkemizde yaşanan 2000-2001 krizinde IMF'nin dikte ettiği yanlış politikalar 
krizin nedenleri arasında gösterilmiştir. Oysaki IMF'nin hatalı politikalar izleme
si yeni bir olgu değildir. Brenner (2007: 190), Asya Krizi sonrasında IMF'nin asıl 
derdinin (daha önce Latin Amerika Borç Krizi'nde olduğu gibi) ABD, Avrupa ve 
Japon bankalarının alacaklarının tamamının ödenmesini sağlamak olduğunu18 ve 
Kurum'un ABD dış politikasının bir aracı gibi davranarak bu fırsatı; bölge eko
nomilerinin liberalize edilmesi ve yabancı yayılmacılığına açılması konusunda 
zorlamak için kullandığını belirtmektedir. Öte yandan birçok iktisatçının yanı 
sıra Stiglitz (2000; 2001) de, IMF'nin 1980'lerde Latin Amerika'daki ve 1998 Asya 
Krizi'ndeki yanlış politikalarını eleştirmiştir. Bağımsız Sosyal Bilimciler (2007: 
10-11), ülkemizin 1980-2007 diliminde, kesintisiz 28 yılı aşan bir süredir, IMF ve 
Dünya Bankası'nın "piyasa uyumlama" sürecinde bulunduğunu ve muhtelif 
krizleri yaşamaktan kaçınamadığım belirtmektedir. Dolayısıyla 2000-2001 kri
zinde moratoryum ilanının eşiğinden dönen Türkiye için her iki çıpanın da eko
nomik vesayet formatını çoktan aştığını belirlemek gereklidir.

Kısa vadeli sermaye akımlarının etkili olduğu 1997-2006 döneminde ortala
ma GSMH artış hızı % 3,6 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, rantiye ekonomisi 
ile birlikte ülkemizdeki dolar milyarderi sayısının da hızla artmasına neden olan

17 1989-2004 dönemine ilişkin incelemesi çerçevesinde Soydemir (2007) ülkemizdeki özel sektör 
kurumlanılın gelirlerinin ağırlıklı olarak rant ekonomisinden elde edildiğini bulgulamışhr.

18 1982 yılında ortaya çıkan Latin Amerika Borç Krizi'nde, yüksek miktarda borcu olan 17 ülkenin 
219,4 milyar (2008'deki değeriyle 490,2 milyar) dolarlık borcunun 91,8 milyar (2008'deki değeriyle 
205,1 milyar) dolarlık kısmı ABD bankalarına aitti. 1989 yılında ABD Hazine Müsteşarı Nicholas S. 
Brady tarafından hazırlanan ve Bıady Planı olarak bilinen borç yapılandırma programı ile söz konusu 
borçlara yeniden ödeme olanağı getirilmiştir. Bu kapsamda, borçların yapılandırılması sürecinde 
bir kısmı silinmiştir. Kalan borçlar ise Brady Bonoları olarak adlandırılan ve ikincil piyasada işlem 
gören bonolarla değiştirilmiştir. Bu plan sayesinde, ABD ticari bankalarının istikrarının korunduğu 
ve uluslararası borçlanmanın büyüdüğü belirtilmektedir. Hatta benzer bir yaklaşımla ABD'de eşik altı 
ipotek kredileri nedeniyle oluşan borçluluk yapısının çözülmesi de önerilmektedir (VVeiss, 2008:9-11).
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ve sağlıksız büyüme nedeniyle işsizliğe çare üretemeyen, sıcak para ekonomisi 
ülkenin genel ekonomik gelişmesinde pek de beklenen sonuçları verememiştir.

Büyümenin kaynağını inceleyen, Bağımsız Sosyal Bilimciler (2007: 20), anı
lan dönemde gerçekleşen ortalama büyümeye en büyük katkının % 59 ile tü
ketimden geldiğini, onu % 26 ile sabit sermaye yatırımlarının, % 14 ile de stok 
artışlarının izlediğini ve net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının % 1 
seviyesinde olduğunu bulgulamıştır.

TABLO 4- Türk Ekonomisinde Ortalama Büyüme Hızları (1997- 
2006)

DÖNEMLER

Sektör 1997-2001 2001-2006 1997-2006

Tarım -0,1 2,6 1,0

Sanayi -0,9 8,1 3,9

Hizmetler 0,0 8,0 4,0

GSYİH -0,3 7,3 3,6

GSMH -1,3 7,6 3,2

Kaynak: Bağımsız Sosyal Bilimciler (2007:19).

Yabancı sermayeye bağımlılık, herhangi bir sebepten dolayı sermaye girişle
rinin azalması ve/veya sermaye çıkışları sırasmda, iç talepte büyük bir düşme ve 
büyümede daralma yaratarak ekonomiyi ani bir düzeltmeye zorlayabilmektedir. 
Standart cari hesap özdeşliği dikkate alındığında (Cari Açık = Yatırım -  Tasar
ruf); yabancı tasarruflara aşırı bağımlılığın azalmasının ve aynı zamanda yüksek 
büyüme oranlarının sürdürülmesinin, ancak iç tasarrufların artırılması yoluyla 
mümkün olabildiği görülmektedir (Rijckeghem ve Üçer, 2008: 1). Bununla bir
likte ülkemizdeki düşük tasarruf oranlarını kısa vadede artırmanın mümkün 
olmaması sıcak paraya dayalı finansmanı teşvik eden nedenlerden birisi olarak 
görünmektedir.

Ülkemizde yaşanan 1994 ve 2000-2001 krizlerinde ve finansal baskı dönem
lerinde görülen sıcak paraya dayalı finansmanın neden olduğu sorunların; mev
cut ekonomik yapıda yeniden ortaya çıkmaması için bir neden bulunmamak
tadır. Öte yandan başarılı bir kriz yönetiminden çok; ipotekli konut finansman 
sektörünün küçük ve etkin olmaması (bkz. Coşkun, 2011a: 13) ve 2000-2001 krizi 
sonrasında alınan tedbirlerin bankacılık sektöründeki sağlamlığı artırması ne
deniyle, Türk ekonomisi küresel finansal kriz sürecinde önemli bir finansal ba
şarısızlıkla karşılaşmamıştır. Bununla birlikte Türk ekonomisinin dışa bağımlı
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yapısının ekonomiye krize eğilimli bir nitelik kazandırdığı dikkate alındığında; 
ekonomik/politik gelişmeler bağlamında IMF ve Dünya Bankası gibi kurum- 
larla olan ilişkilerin gelecekte yeniden güncellik kazanabileceğini de belirtmek 
gereklidir.

Daha önceki krizlerde görüldüğü üzere, mevcut ekonomik yapının kısa 
vadeli sermaye akımlarına dayalı finansmana ihtiyaç göstermesinin ekonomik 
karar almadaki bağımsızlık ile birlikte ekonomik güvenliğin de azalmasına ne
den olduğu düşünülmektedir. Krizlerin neden olduğu sosyo-ekonomik/politik 
sonuçların son tahlilde seçmen tercihleri ve siyasi yapıyı da biçimlendirdiği dik
kate alındığında; kısa vadeli sermaye akımlarını sadece bir finansal olgu olarak 
değerlendirmek doğru değildir.

Bu çerçevede ekonomik güvenliği ön plana çıkaran bir anlayış kapsamında 
bazı gelişmekte olan ekonomilerde görülen kısa vadeli sermaye akımlarına karşı 
vergilendirilmeye gidilmesi aracının, en azından optimalin üzerinde olduğu için 
dengesizliğe neden olan sermaye akımlarının önüne geçilmesi amacıyla, bir poli
tika seçeneği olarak tartışılması gerektiği düşünülmektedir. Ekonomik güvenliği 
uzun vadede gözeten politikanın ise; büyüme-kalkınma süreçlerinin temel da
yanağının kısa vadeli sermaye akımları (ve doğrudan yabancı yatırımlara dayalı 
döviz girişleri) olmaktan çıkarılarak, yurt içi kaynaklara ve ekonomik güvenliği 
asgari ölçüde etkileyecek diğer politikalara ağırlık verilmesi olduğu düşünül
mektedir.

4 .2 . Yabancı Sermayeli Şirketler ve Finans Sektörüne Doğrudan 
Yatırımlar

Merkez kapitalist ülkelerin en büyük gücü finans kaynaklarını elinde bu
lundurması ve finans piyasalarına egemen olmasıdır (Kazgan, 2005b: 46). Dola
yısıyla, ekonomik güvenlik algısı üzerinde olumsuz etki yaratan diğer bir unsur 
da yabancı sermayeli şirketler ve özellikle de finans sektörüne yönelik doğrudan 
yatırımlardır. Söz konusu şirketlerin ekonomideki ağırlıklarının artması; sermaye 
ve teknoloji transferinin desteklenmesi, istihdam olanaklarının artması, modern 
yönetim tekniklerinin yaygınlaşması ve yerel üretimin/piyasaların küresel piya
salarla bütünleşmesi gibi olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bununla birlikte, özel
likle iletişim, savunma ve finans gibi stratejik sektörlere yönelik doğrudan yaban
cı yatırımların fayda ve maliyetlerinin güncel siyasal/ideolojik yaklaşımlardan 
bağımsız ve uzun vadeli çıkarlar bağlamında değerlendirilmesi gereklidir.

Uzun yıllar ülkemize yönelik doğrudan yabancı yatırımlar benzer ülkelere 
göre düşük seviyelerde kalmıştır. Bununla birlikte, son yıllarda doğrudan ya
bancı yatırımlarda önemli ölçüde artış olduğu dikkat çekmektedir.
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Tablo 5'den anlaşılacağı üzere, 1954-2007 yılı verileri dikkate alındığında, ül
kemizde 18.308 adede ulaşan uluslararası sermayeli şirket sayısı birçok ülkeden 
daha fazladır. Söz konusu şirketlerin, 3.125 adedi Almanya, 1.419 adedi Hollanda 
ve 1.831 adedi İngiltere'ye ait olmak üzere, 10.148 adedi AB üyesi ülkelere; 834 
adedi ABD'ye ve 910 adedi İran'a aittir. Öte yandan, 48 milyar dolarlık doğrudan 
yabancı yatırımının yapıldığı 2002-2007 döneminde en büyük yatırımcı ülkelerin 
başmda 11,8 milyar dolarla Hollanda gelirken, bu ülkeyi 5,2 milyar dolarla ABD 
ve 5,1 milyar dolarla Yunanistan izlemiştir (Hazine Müsteşarlığı, 2008b:19,47).

2007 yılı itibariyle, yabancı sermayeli olarak nitelendirilen 18.657 şirketin 
14.845'ini Türkiye'de kurulmuş olan yabancı sermayeli şirketler, 492'sini mer
kezi yurtdışında olan yabancı şirketlerce Türkiye'de açılan şubeler ve 3.320'sini 
de merkezi Türkiye'de bulunan Türk şirketlerinden yabancı ortak almış olan 
şirketler oluşturmaktadır (Akbulak, 2007: 9). 2004 yılından itibaren uluslararası 
sermayeli şirket sayısı ortalama %22,4'lük artış göstermiştir. Dünya genelinde 
gözlenen uluslararası doğrudan yatırımların hizmetler sektöründe yoğunlaşma 
eğilimi, Türkiye açısından da önemli oranda geçerlilik taşımaktadır. 1954-2007 
döneminde sayısı 18.308'i bulan uluslararası sermayeli şirketlerin 5.635 adedi 
toptan, perakende ve ticaret sektöründe, 3.394 adedi imalat sanayinde, 2.804 ade
di gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetlerinde, 1.632 adedi inşaat sektöründe ve 
1.567 adedi ulaştırma ve haberleşme sektöründe faaliyet göstermektedir (Hazine 
Müsteşarlığı, 2008b:17,27).

TABLO 5- Türkiye'de ve Seçilmiş Ülkelerde Uluslararası
Sermayeli Şirket Sayısı

Ülke Yıl Uluslararası Sermayeli Şirket Sayısı (adet)

ABD 2002 24.607

Almanya 2005-2006 9.193-22.000

Belçika 2003 2.341

Çek Cumhuriyeti 1999 53.775

Çin 2005 280.000

Fransa 2002-2006 10.713-20.000

Hollanda 2006 12.993

İngiltere 2005 13.667

İsviçre 2006 5.869

İspanya 2006 9.255

İtalya 2005 7.181

Japonya 2005 4.500

Kanada 1999 3.725

Türkiye 2007 18.308”

**Geçici veriler. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (2008b: 19).

229



T ürk F inansal Sistemine Yönelik Tehdit Algıları ve Ekonomik Güvenlik Kavramı /Yener COŞKUN

Yabancı sermayeli şirketlerin Türk ekonomisinin bütününde önemli bir yeri 
bulunduğuna ilişkin bir diğer veri de, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 500 büyük 
sanayi şirketi sıralamasıdır. İSO 500 listelerine geriye dönük olarak bakıldığında, 
1990 yılında 88, 1995 yılında 110, 2000 yılında 131, 2006 yılında 140, 2009 yılın
da ise 153 adet uluslararası sermayeli şirket olduğu görülmektedir. Tablo 6'dan 
anlaşılacağı üzere uluslararası sermayeli şirketler üretim ve istihdam kapasitesi 
açısından İSO 500 şirketleri içinde önemli bir yere sahiptir. İSO 500 listesinde
2009 yılında 153 adet uluslararası sermayeli şirket yer almaktadır. 153 uluslara
rası sermayeli şirketin 20'si ilk 50 şirket arasındadır. Listedeki 153 uluslararası 
sermayeli şirketten 108 adedinin uluslararası sermaye oranı %50 ve üzerindedir. 
%100 uluslararası sermayeli şirket sayısı ise 44'tür (Yased, 2010).

TABLO 6- İSO 500'deki Uluslararası Sermayeli Şirketlerin 
Ekonomideki Önemi (1995-2009)

(%) 1995 2000 2006 2007 2008 2009

Üretimden Satışlardaki Pay 22,2 28,1 32,7 32,9 29,7 33,4

Toplam Satışlardaki Pay 24,5 28,5 41,0 40,6 35,7 -

Katma Değerdeki Pay 20,8 26,3 39,5 36,2 34,7 40,3

Dönem Karındaki Pay 30,8 60,8 37,0 34,8 35,0 38,7

İhracattaki Pay 29,1 37,5 45,7 47,4 43,2 48,9

İstihdamdaki Payı 14,6 19,2 28,4 28,9 30,2 29,8

Kaynak: Yased (2010).

Gelişmiş bir finansal sisteme sahip olunmasının ekonomik büyüme ve kal
kınma süreçlerinin istikrarlı bir biçimde sürdürülmesine katkı sağladığı düşü
nülmekte ve bu kapsamda temelde banka, sigortacılık ve sermaye piyasaları 
sektörlerinde faaliyet gösteren finansal kurumlar tarafından sunulan finansal 
ürün ve hizmetlerdeki niteliksel ve niceliksel gelişmelerin, gerekli resmi disiplin 
altyapısının mevcut olması halinde, büyüme ve kalkınma süreçlerine katkı sağ
layacağı beklenmektedir (Coşkun, 2009a: 29).

Finans sektörü gerek Türkiye, gerekse dünyada en çok yabancı doğrudan 
yatırım çeken sektör olma özelliğini korumaktadır. Nitekim UNCTAD tarafın
dan açıklanan 2003-2005 dönemi sektörlere göre dünya toplam yabancı doğru
dan yatırım girişleri içerisinde, 127,3 milyar dolarlık yatırımla finans sektörü ve 
124,9 milyar dolarlık yatırımla iş faaliyetleri sektörü ilk iki sırada yer almaktadır. 
Madencilik ve taşocakçılığı sektörü 88,6 milyar dolar tutarındaki yatırımla ilk iki 
sektörü takip etmektedir (Hazine Müsteşarlığı, 2008b: 11).
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Ülkemize özellikle son dönemde gelen doğrudan yabancı yatırımcıla
rın imalat sanayine değil finans sektörüne (finansal aracılara) yatırım yaptığı 
görülmektedir.19 Nitekim doğrudan yatırımların hızlandığı 2005-2007 dönemin
de finansal aracılara yönelik yabancı yatırımın toplam tutarı, ağırlıklı kısmı ban
kalarda olmak üzere, 22,6 milyar dolara ulaşmıştır (bkz. Tablo 7). Küresel likidite 
bolluğunun da etkisiyle oldukça yüksek bir gerçekleşme olarak görünen bu tu
tar; anılan dönemdeki doğrudan yatırım tutarının % 49,6'sına karşılık gelmek
tedir. Bu süreç Türk finansal sisteminin ağırlık noktasını teşkil eden bankacılık 
sektörünün tedricen yabancılaşmasının önünü açmıştır.

TABLO 7- Türkiye'de Doğrudan Uluslararası Yatırım 
Girişlerinin Dağıldığı Önemli Sektörler (2003-2008/Mayıs)

(Milyon Dolar)

2003 2004 2005 2006 2007 2008/5

Tarım, Avcılık ve Ormancılık 1 4 5 5 5 16

Balıkçılık - 2 2 1 3 14

Madencilik ve Taşocakçılığı 14 73 40 122 336 86

İmalat Sanayii 448 190 785 1.866 4.202 938

Elektrik, Gaz ve Su 86 66 4 112 567 166

İnşaat 8 3 80 222 285 372

Toptan ve Perakende Ticaret 92 72 68 1.166 169 53

Oteller ve Lokantalar 4 1 42 23 32 4

Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 
Hizmetleri 2 639 3.285 6.696 1.116 61

M ali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri 51 69 4.018 6.957 11.662 2.835

Gayrimenkul Kiralama ve İş 
Faaliyetleri 6 3 29 99 879 434

Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler 23 35 74 265 176 20

Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel 
Hizmet Faaliyetleri 10 33 103 105 13 9

Toplam 745 1.190 8.535 17.639 19.445 5.008

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (2008a: 17).

Nitekim Nisan 2007 itibarıyla hisse devir süreci biten bankalar göz önün
de tutularak ve değişen oranlarda yapılan yeni yabancı sermaye yatırımları da 
dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, Türk bankacılık sistemindeki ya

19 Söz konusu gelişmede ülkemizdeki serbestleşme yaklaşımlarının, küresel sermayenin ülkemiz 
finansal piyasalarına yönelik yatırımları cazip bulmasının ve küresel finans(a)llaşma eğilimlerinin 
etkili olduğu düşünülmektedir.
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bancı sermayenin oransal payı %22,1 seviyesindedir. Bu paya, yurt dışı yerleşik 
yatırımcılar tarafından elde tutulan hisseler de (%16,9 oranında borsa paylan) 
eklendiğinde, toplam yabancı sermaye payı %39 olmaktadır (BDDK, 2007: 34). 
Banka sermayesinin %50 ve üzeri yabancılara ait olan bankaların sayısı 2007 ve 
2010/Eylül itibarı ile 17 adettir (BDDK, 2010: 16). Ayrıca 2000-2001 krizi sonrası 
yaşanan deregülasyon döneminin de etkisiyle, ülkemizdeki yabancı doğrudan 
yatırımların payı sigortacılık sektöründe %65 ve aracı kurumlar sektöründe %30 
civarındadır.

Öte yandan özellikle 2000-2001 Krizi sonrası çeşitli sektörlerde yaşanan de- 
regülasyonlara karşın yabancı yatırımcılar genel olarak Türkiye'deki ekonomik 
girişim özgürlüğünün önünde hala önemli engeller olduğunu belirtmektedir 
(Bkz. The Heritage Foundation ve The Wall Street Journal, 2008: 9-11). Bu kap
samda yurt dışı finansmana olağanüstü ölçüde bağımlı bir ülke konumundaki 
Türkiye'nin, uluslararası antlaşmalar ve yabancı yatırımcıların baskıları çerçeve
sinde deregülasyon sürecini önümüzdeki yıllarda özelleştirmeler ve doğrudan 
yatırımlar kapsamında daha da teşvik etmesi muhtemel görünmektedir.20

Sermaye birikimi ve iç tasarruf oranının yetersizliği büyüme ve kalkınma 
süreçlerinde dış kaynaklara olan bağımlılığı artırmaktadır. Bu süreçte doğrudan 
yatırımların yeri portföy yatırımları ile kıyaslanamayacak ölçüde önemlidir. Bu
nunla birlikte, izleyen bölümde de incelendiği üzere, gelişmiş ülkelerin doğru
dan yabancı yatırımlara ekonomik güvenlik yaklaşımı çerçevesinde çeşitli kısıt
lar getirebildikleri görülmektedir.

5. ABD ve Diğer Gelişmiş Ekonomilerde Ekonomik Güvenlik 
Algısı

Rekabete evet, İtalyan bankalarının sömürgeleştirilmesine lıayır.
Maurizio Gaspari, İtalya İletişim Bakam21

Umarım İsveç endüstrisinin tacındaki mücevher (Scania) İsveçli kalmaya devam eder.
Fredik Reinfeldt, tsveç Başbakanı22

Çalışmanın bu bölümünde, gelişmekte olan ülkelerin iktisat politikalarmı 
önemli ölçüde biçimlendiren ve genel olarak ekonomideki serbestleşme/kural-

20 Öte yandan doğrudan yabancı yatırımların (ve portföy yatırımlarının) artmasıyla birlikte, 
yurtdışına yapılan kar transferleri konusu da önem kazanmakla birlikte, çalışmanın sınırlan nedeniyle 
bu konuya değinilmemektedir.

21 İtalyan Banca Nazionale del Lavoro bankasının İspanyol BBVA bankası tarafından satın alınması 
teklifi karşısında söylenmiştir. BBVA İtalyan hükümetinin baskıları sonucunda teklifinden vazgeçmek 
zonında kalmıştır (bkz. Dinç ve Erel, 2010:13).

22 İsveçli kamyon üreticisi Scania'nın Alman kamyon üreticisi MAN tarafından satın alınması teklifi 
karşısında söylenmiştir. MAN sonunda teklifini geri çekmiştir (bkz. Dinç ve Erel, 2010: 13-14).
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sızlaşma yaklaşımının toplum refahını artıracağını ileri süren, gelişmiş ülkele
rin ekonomik güvenliğe yönelik yaklaşımları İncelenmektedir. Bu alt bölümde 
yanıtı aranan başlıca soru; gelişmiş ülkelerin yabancıların rekabetçi koşullarda 
kendi ülkelerinde şirket satm almasına ve/veya ülkelerinde faaliyette bulunma
sına yönelik yaklaşımları ve ekonomik güvenlik yaklaşımı arasmda bir bağ olup 
olmadığının belirlenmesidir.

5.1. Örnek Olay Analizleri: Çeşitli Ülkelerde Ekonomik Güvenlik 
Kapsamında Alınan Tedbirler

Girişim özgürlüğünün önündeki sınırların kalkmasının bireysel ve toplum
sal refahı artıracağı liberal düşüncenin temel savıdır. Bölgesel gelişmişlik farkla
rını dikkate alan ve sosyal boyutları gözeten politikalar üretilmesi, ulusal önce
liklere değer verilmesi, devletin rolünün akılcı olarak tasarlanması ve bölüşüm 
sorununun piyasanın insafına terk edilmemesi kaydıyla girişim özgürlüğünün 
sağlanması toplum refahına katkı sağlayabilmektedir.

Bununla birlikte doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çeşitli biçimlerde 
engellenerek girişim özgürlüğünün gelişmiş ülkelerde kısıtlanabildiği görülmek
tedir. Özellikle askeri faaliyetler ve güvenlikle ilgili konularda bu tür durumlar 
ortaya çıkabilmektedir. GAO (2004: 34 vd.) de ABD'de 1979-2004 döneminde 14 
adet "hedeflenen yabancı rejim e" ait milyarlarca dolar büyüklüğündeki varlığın 
kullanımının ulusal güvenlik gerekçesi ile dondurulduğuna yer verilmiştir.

Coşkun, (2007), Fransız yoğurt üreticisi Danone'nin ABD'li Pepsi şirketine 
satışının Fransızlarca engellendiğini, İspanyol enerji şirketi ENDESA'nın Alman 
enerji şirketi E-ON'a satışının İspanyol hükümetince engellendiğini, Japonların 
posta idaresinin özelleştirilmesine karşı çıktıklarını ve Çin'in de enerji kaynakla
rını Çinli şirketlerin işletmesine izin verdiğini belirtmektedir. Kanada hüküme
ti ise Kanada Yatırım Kanunu'na göre ilk kez bir yaptırım uygulayarak 2008/ 
Nisan'ında, MacDonald Dettwiler isimli Kanada şirketinin uzay teknolojisi bölü
münün ABD'li Alliant Techsystems tarafından alınmasına engel olmuştur. Aynı 
ay Japonya'da, İngiliz The Children's Investment Fund isimli fonun J-Power 
isimli elektrik toptancısı Japon şirketindeki payını artırmasına engel olunarak, 
ilk defa bir kamu şirketine yönelik yabancı yatırımın önüne geçilmiştir. Ayrıca 
Yeni Zelanda'da Kanadalı bir yatırım fonunun Auckland havalimanında % 40 
oranında pay alımı engellenmiştir.

Slaughter (2008) de yer alan inceleme sonuçları; son iki yılda, dünya doğru
dan yatırımlarının 2006 yılında % 40 ını kapsayan en az 11 büyük ülkede doğru
dan yatırımlara yönelik kamu gözetimi sağlayan yeni kuralların konulduğunu/ 
konulmasının düşünüldüğünü göstermektedir. Korumacı eğilimlerin artmasının
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altında egemen varlık fonlarının (EVF) geleneksel olmayan doğrudan yatırımla
rının bulunduğunu belirten Yazarı şaşırtan durum ise kumarhane ve madencili
ğin dahi kritik sektör tanımına dahil edilmesi olmuştur.

1997-2006 döneminde Avrupa Birliği'ndeki büyük şirket birleşme girişimle
rini inceleyen Dinç ve Erel (2010:13-15,33-34) birleşme ve devralma işlemlerinde 
ekonomik ulusçuluk bulunduğunu ve söz konusu işlemlerde hükümetlerin ta
rafsız kalmak yerine yabancı şirketler karşısında kendi ulusal şirketlerini des
teklediklerini bulgulamıştır. Yazarlar tarafından incelenen ekonomik ulusçuluk 
örnekleri arasında; 2006/Eylül'de Alman kamyon üreticisi MAN'ın İsveçli kam
yon üreticisi Scania'yı ve 2005/Eylül'de İspanyol BBVA bankasının İtalyan Ban
ca Nazionale del Lavoro bankasını almaktan vazgeçmek zorunda kalması dikkat 
çekicidir. İnceleme döneminde Avrupa'da görülen diğer dikkat çekici ekonomik 
ulusçuluk örnekleri ise şunlardır. 2001/Temmuz'da Telecom İtalia'yı kontrolü 
altında tutan İtalyan Olivetti firmasının yabancı şirketler tarafından satın alınma
sını önlemek için Şirketin İtalyan Pirelli ve Benetton aileleri tarafından alınma
sı desteklenmiştir. Fransız hükümeti, 2004/Nisan'da, İsviçreli Novartis'in satın 
alma riski karşısında, Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin Fransız ilaç şirketi Aventis 
tarafından satın alınmasını desteklemiştir.

Ekonomik güvenlik (ulusçuluk) konusunda Avrupa'da gözlenen korumacı 
yaklaşımlara ilaveten, ABD'deki yaklaşımları da değerlendirmekte fayda vardır. 
ABD ekonomik casusluk olaylarını CIA yardımıyla aktif bir biçimde engelleme
ye çalışırken, ABD'li şirketlerin yabancılar tarafından satın alınmasını da onay 
sürecine tabi tutmaktadır.

Doğrudan yabancı yatırımları izlemek ve değerlendirmek üzere 1975 yılın
da kurulan ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), ABD'nin ekonomik güven
lik konusunda en etkili kurumsal örgütlenmesidir. ABD Hazine Müsteşarlığı'nın 
yönlendirmesinde ulusal güvenlik ile ilgili başkan yardımcılığı, savunma, iç gü
venlik, başsavcılık gibi kurumlan da içeren 12 üyeden oluşan CFIUS, yabancılar 
tarafından ABD şirketlerinin satın alınmasını ulusal güvenlik açısından incele
yerek önerilerini, başvuru üzerine en fazla 45 gün içinde ABD başkanına rapor 
olarak sunmaktadır. Nihai görüşünü 15 gün içinde vermek zorunda olan ABD 
başkanı ise ABD'deki yabancı yatırımlar hakkmda son sözü söyleyen merci ko
numundadır. CFIUS'a ABD'de şirket birleşme ve devralmasında bulunan yaban
cı şirketlerin gönüllü olarak başvurmaları öngöriilse de, CFIUS'un kendisine baş
vuru yapılıp yapamamasından bağımsız olarak yabancıların bütün ekonomik 
tasarrufları üzerinde karar alma yetkisi vardır.23

Olası güvenlik sorunları nedeniyle, CFIUS 147 adet olayda inceleme yapmış 
ve ABD'nin güvenlik endişelerini dikkate alan 9 şirket de ABD'deki satın alma

23 http: / /www.treas.gov/offices/intemationa)-affairs/exon-florio/ (Erişim Tarihi: 07.04.2012).
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başvurularını iptal etmiştir. ABD'nin güvenlik endişeleri, liman işletmeciliği 
yapmak isteyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) menşeili Dubai Ports VVorld'ün 
Kongre'den gelen tepkiler nedeniyle 2006 yılında kazandığı ihaleye rağmen baş
vurusunu geri çekmesine2'1 ve ayrıca 2005 yılında Çin devlet şirketlerinin ABD'li 
petrol şirketi Unocal'ı ve 2008 yılında da askeri yazılım da yapan internet şirketi 
3 Com isimli şirketleri almaktan vazgeçmesine neden olmuştur (The New York 
Times, 2008). Ekonomik güvenlik kapsamında ABD'de alman tedbirlerin arası
na, ABD'nin Egemen Varlık Fonlarının (EVF) yatırımlarında siyasi amaç bulu
nup bulunmadığını araştırdığını da eklemek gerekir. Örneğin, The New York 
Times (2008) de belirtildiğine göre, yabancı yatırımcılar olası bir incelemeye ma
ruz kalmamak için ABD'li şirketlerin sermayesinde % 10'un altında yatırımda 
bulunmaya dikkat etmektedir. Ayrıca Jackson (2008: 6) tarafından ABD Kongre 
üyelerine dağıtılmak üzere hazırlandığı anlaşılan çalışmada; EVF ve yabancı hü
kümetler tarafından yönlendirilen fonların ABD'li firmalara yönelik satın alma
larının ve ABD hazine bonolarında artan ölçüde kontrolünün ulusal güvenlik 
kaygılarını daha da artırdığı belirtilmektedir.

ABD'ye yönelik EVF yatırımlarının yer yer tepkiyle karşılanması karşısında 
ABD yönetiminin EVF'lerle bir "anlayış birliği" oluşturma çabası dikkat çekici
dir. Bu kapsamda ABD Hâzinesi BAE'nin (Abu Dhabi Investment Authority) ve 
Singapur'un (GIC) EVF'leri ile yaptıkları "görüş alışverişi" çerçevesinde açıkla
dıkları EVF Politika İlkeleri ve EVF Yatırımlarının Olduğu Ülkelerdeki Politika 
İlkeleri isimli ilkelerinde; EVF'lerin yatırım kararlarının (doğrudan veya dolaylı 
olarak EVF'leri kontrol eden hükümetlerin jeo-politik amaçlarına değil) sadece 
ticari saiklere dayanması gerektiğini, ayrıca EVF'nin portföy ve doğrudan yatı- 
rımlarınm yöneldiği ülkelerin de korumacı engeller koymaması gerektiğini be
lirtmektedir (The Department of the Treasury Internet Sitesi, 2008).

Öte yandan, ABD karşı casusluk faaliyetlerinde ekonomik güvenliğin ko
runmasının önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır.Bu kapsamda ABD 
Ulusal Karşı Casusluk Yönetimi (The Office of the National Counterintelligen
ce Executive/NCIX, 2007: 4), su ve kanalizasyon sistemleri, elektrik şebekeleri, 
ücret ödeme sistemleri ve hava/yer trafik kontrol sistemleri ile birlikte finansal 
piyasaların da karmaşık saldırılara konu olabileceğini belirterek, bu sahalardan 
kaynaklanabilecek entellektiiel varlık kaybı veya finansal risklere karşı ABD'nin 
karşı casusluk faaliyetlerinde bulunması gerektiğini vurgulamaktadır.

24 Frieden (2006: 29), Dubai Ports olayında ABD kamuoyunun ulusal güvenlik ve uluslararası 
ekonomik taahhütleri arasında kaldığını ve kamuoyu baskısının ihaleyi iptal ettirdiği nibelirtmektedir. 
Daha çarpıcı olan ise senatör Sue Myrick'in Dubai Ports'un ihalesinin iptal edilmesi için ABD 
başkamna yazdığı tek cümlelik mektuptaki şu ifadesidir; BAE'ne ABD limanlarının satılması ile 
ilgili olarak: hayır! (hell no) (Internet: http://www.msnbc. msn.eom/id/11494815/page/2/, Erişim 
Tarihi: 31.03.2012).
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Özetle, gelişmiş ülkelerin ekonomik güvenlik konusunda son derece duyarlı 
davrandıkları ve yabancıların rekabetçi koşullarda kendi ülkelerinde şirket satın 
almasını ve/veya ülkelerinde faaliyette bulunmasını sıklıkla engelleyebildikleri 
görülmektedir. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerin diğer ülkelere; dünyayla bütün
leşme, pazar ekonomisinin etkinlik kazanması, serbest ticaret, serbestleşme/ku- 
ralsızlaşma ve rekabetçilik gibi kavramlarla dayatabildikleri ideal davranışlar se
tinin tam tersi bir noktada ekonomik ulusçuluk yapabildikleri anlaşılmaktadır.

5 .2 . Küresel Kriz Sürecindeki Kurtarmalar

Ekonomik güvenlik kavramının gelişmiş ülkelerdeki yansımasında özellikle 
reel sektör25 şirketlerinin ön planda olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ABD 
finansal sisteminde ortaya çıkan krizler nedeniyle ABD hükümetlerinin finansal 
aracıları yüksek maliyetlerle kurtarması da ekonomik güvenliğin ve geniş an
lamda küresel hegemonik gücün sürdürülmesi ile ilişkilidir. Diğer merkez ka
pitalist ülkelerde de finansal aracıların iflas maliyetlerinin sosyalleştirilmesine 
dayalı politikaların benzer bir yaklaşıma dayandığı söylenebilir.

Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketicinin Korunması Yasası'nda 
ABD finansal piyasalarında istikrarın sağlanması amacıyla; batamayacak kadar 
büyük yaklaşımının sona erdirilmesine ve kurtarmalara son verilmesine bir he
def olarak yer verildiği görülmektedir. Küresel kriz sürecinde ABD'de gerçekle
şen kurtarmaların neden olduğu tepkiler ve olağanüstü maliyetler dikkate alın
dığında; bu yaklaşımın ekonomik ve politik olarak doğru olduğu söylenebilir. 
Ancak ABD'deki finansal piyasalara yönelik kamu müdahalesi/şirket kurtarma 
kültürünün sanılandan daha güçlü olduğu (bkz. Coşkun, 2009b) ve finansal ürün 
ve hizmetleri sunan finansal kurumların ulusal/küresel ekonominin işleyişi açı
sından stratejik öneminin bulunduğu göz önüne alındığında; söz konusu yakla
şımın iddialı söylemine karşın, gerçekçi/uygulanabilir olmayabileceği düşünül
mektedir. Varsayımsal bir örnek vermek gerekirse, ABD finansal sisteminde her 
türlü önleme rağmen (dünyanın en büyük sigortacılık şirketi olan) AIG'in iflası 
gibi bir vak'anm yeniden ortaya çıkması olasıdır ve bu durumda düzenleyici 
kurumların kurtarma konusunda kayıtsız kalamayacağı düşünülmektedir. Dola
yısıyla Yasa'mn henüz giriş bölümünde batamayacak kadar büyük yaklaşımına 
dayalı kurtarmalara son verileceğinin ilan edilmesinin, temenniden ileri gitmesi
nin zayıf bir ihtimal olduğu düşünülmektedir (Coşkun, 2010:103).

25 ABD'de reel sektör şirketleri de kamu kaynaklan kullanılarak iflastan kurtanlabilmektedir. Bu 
kapsamda iflastan kurtarılan şirketler arasında US Airlines (havayolu şirketi), Chrysler (otomobil 
üreticisi), Lockheed Aircraft Corporation ve General Motors (otomobil üreticisi) da yer almaktadır 

(bkz. Coşkun, 2009b: 37-38).
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6. Sonuç

Osmanh dönemindeki ilk dış borçlanma (1854) ve ilk moratoryum (1875) 
arasında 21 yıl vardır. Tarih,günümüz Türkiye'sinin sorunlarına benzer olarak, 
bütçe açığı ve dış açık sorunları nedeniyle dış kaynağa bağımlılığı bulunan, kal
kınma sürecini tamamlayamamış, karmaşık sosyo-ekonomik/politik sorunları 
bulunan, yeterli ölçülerde askeri teçhizat üretemeyen ve teknolojik olarak dışa 
bağımlı olan Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlanma serüveninin ekonomik ve 
siyasi bağımsızlığın kaybedilmesi ile sona erdiğini kaydetmiştir. Türkiye Cumhu
riyeti Osmanlı'dan payına düşen borçları 1954 yılına kadar ödemiştir. 1970'lerin 
sonunda ağır bir finansal darboğazla karşılaşan ve 1980 sonrasında sıklıkla finan- 
sal baskı ve kriz dönemleri yaşayan Türk ekonomisi, 2000-2001 krizi sonrasında 
alınan olağan dışı boyutlardaki IMF-Dünya Bankası kredileri karşılığında 21 inci 
yüzyılın ilk moratoryumundan kurtulmuştur.

ikinci küreselleşme çağı bir önceki Türk devletinin sonunu hazırlamış ve 
üçüncü küreselleşme çağı ise yeni Türk devletini ciddi ekonomik sorunlarla baş 
etmek zorunda bırakmıştır. Ülkemizin askeri ve ekonomik anlamda önemli öl
çüde dışa bağımlı olduğu dikkate alındığında; her ekonomik kriz dönemi sonra
sında ortaya çıkan ekonomik/politik gelişmelerin, ulusal güvenlik kavramının 
ekonomik güvenlik ile ilgili boyutunu gündeme getirmesi gerektiği düşünül
mektedir.

Ekonomik altyapı toplumsal, siyasal ve kültürel gelişme üzerinde birinci de
recede etkilidir. Bu kapsamda, diğer güç unsurlarının yanında, ekonomik olarak 
güçlü olan ulusların varlıklarını etkin biçimde sürdürebildikleri gözlenmektedir. 
Ekonomik güvenlik kavramı, ülkelerin ekonomik ve dolayısıyla siyasi varlıkla
rını azami ölçüde içsel karar verme yetenekleri çerçevesinde yönlendirmesi ile 
ilgilidir. Diğer bir deyişle, ekonomik güvenlik ulusal güvenliğin önemli bir par
çasını teşkil eden ekonomik bağımsızlıkla ilişkilidir.

Gelişmiş ülkelerin ekonomik güvenlik konusunda son derece duyarlı dav
randıkları ve yabancıların rekabetçi koşullarda kendi ülkelerinde şirket satın 
almasını ve/veya ülkelerinde faaliyette bulunmasını sıklıkla engelleyebildikle
ri görülmektedir. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerin diğer ülkelere; dünyayla bü
tünleşme, pazar ekonomisinin etkinlik kazanması, serbest ticaret, serbestleşme/ 
kuralsızlaşma ve rekabetçilik gibi kavramlarla dayatabildikleri ideal davranışlar 
setinin tam tersi bir noktada ekonomik ulusçuluk yapabildikleri görülmektedir.

Ülkemizde finans kesiminde doğrudan yabancı yatırımların ulaştığı boyut
lar, sıcak para ekonomisinin ve ekonomideki yüksek borçluluğun neden olduğu 
riskler, uluslararası kredi kurumlan ile olan ilişkiler ve göreli faydaları bulun
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makla birlikte ekonomik ve siyasi bağımsızlık üzerinde olumsuz etkileri olabile
cek gümrük birliği antlaşması ile perçinlenen ekonomideki yabancı egemenliği, 
ekonomik bağımlılığı orantısız biçimde artırmanın yanı sıra siyasi sonuçlar do
ğurabilecek nitelikler de taşımaktadır. Bu nedenle ekonomik güvenlik açısından 
söz konusu unsurların önemli olduğu düşünülmektedir.

Literatür taraması, örnek olay incelemeleri ve veri analizine dayanan bu ça
lışmada, ekonomik güvenliğin kısa vadeli sermaye akımları ile doğrudan yaban
cı yatırımlar kapsamında geliştirilmesine yönelik politika önerilerinde bulunul
ması amaçlanmıştır.

Diğer sektörlerdeki serbestleşme süreçleri ile birlikte finans sektöründeki 
serbestleşme süreci de 1980 sonrasında hız kazanmıştır. Hızla serbestleşen eko
nomilerde yaşanan ekonomik krizler finansal sistemdeki gelişmenin olumlu 
yönleri kadar olumsuz yönlerinin de tartışma konusu edilmesine neden olmuş
tur. Ülkemize bakıldığında ise kontrolsüz finansal serbestleşme ve uluslararası 
finansal piyasalarla bütünleşme yaklaşımının 1982,1994 ve 2000-2001 krizlerinin 
nedenleri arasında olduğu görülmektedir. Bu çerçevede ekonomik güvenliği ön 
plana çıkaran bir anlayış kapsamında bazı gelişmekte olan ekonomilerde görü
len kısa vadeli sermaye akımlarına karşı vergilendirilmeye gidilmesi aracının, en 
azından optimalin üzerinde olduğu için dengesizliğe neden olan sermaye akım
larının önüne geçilmesi amacıyla, bir politika seçeneği olarak tartışılması gerek
tiği düşünülmektedir. Ekonomik güvenliği uzun vadede gözeten politikanın ise; 
büyüme-kalkınma süreçlerinin temel dayanağının kısa vadeli sermaye akımları 
(ve doğrudan yabancı yatırımlara dayalı döviz girişleri) olmaktan çıkarılarak, 
yurt içi kaynaklara ve ekonomik güvenliği asgari ölçüde etkileyecek diğer politi
kalara ağırlık verilmesi olduğu düşünülmektedir.

Ekonomik güvenlik algısı üzerinde olumsuz etki yaratan diğer bir unsur da 
yabancı sermayeli şirketler ve özellikle de finans sektörüne yönelik doğrudan ya
tırımlardır. Söz konusu şirketlerin ekonomideki ağırlıklarının artması; sermaye 
ve teknoloji transferinin desteklenmesi, istihdam olanaklarının artması, modern 
yönetim tekniklerinin yaygınlaşması ve yerel üretimin/piyasaların küresel pi
yasalarla bütünleşmesi gibi olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bununla birlikte, 
özellikle iletişim, savunma ve finans gibi stratejik sektörlere yönelik doğrudan 
yabancı yatırımların fayda ve maliyetlerinin güncel siyasal/ideolojik yaklaşım
lardan bağımsız ve uzun vadeli çıkarlar bağlamında değerlendirilmesi gerekli
dir. Bu süreç bir gereklilik olarak yabancı sermayenin düşman olarak görülme
sinin, kamu ekonomisinin daha da büyütülmesinin veya içine kapanık/dünya 
gerçeklerinin uzağında bir ülke yaratılmasının savunulmasını gerektirmemek
tedir. Dünya gerçeklerinin ulusal öncelikler ve tarihsel birikimler çerçevesinde
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yönetilmesi ulusal çıkarların gerektirdiği bir zorunluluktur. Bu bağlamda, ABD 
örneğinden hareketle, doğrudan yabancı yatırımların da nesnel ve kurumsal bir 
süzgeçten geçirilmesinde fayda olacağı düşünülmektedir.

Kısa vadeli sermaye akımlarının gelişmekte olan ekonomilerde neden ol
duğu sosyo-ekonomik/politik sonuçlar ve gelişmiş ülkelerde doğrudan yabancı 
yatırımlara uygulanan kısıtlamalar dikkate alındığında, bu çalışmayla gündeme 
getirilen, ekonomik güvenlik kavramının askeri güvenlik ve ekonomik bağımsız
lık dahil bir çok kavramla ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, giderek 
çok kutuplu bir yapıya doğru evrildiği gözlenen günümüz dünyasında, makro 
ekonomik karar alma süreçlerinde ekonomik güvenlik kavramını gündeme geti
ren bir politika öncelikleri setinin belirlenmesinin; ulusal çıkarların korunması ve 
sürdürülebilir kalkınma bağlamında bir zorunluluk olduğu düşünülmektedir.
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ÇEVRESEL ETKİLER VE MİLLİ GELİR 
HESAPLAMALARI

İnci ELGİN1 

Özet

Ekonomi ve ekolojik sistem arasındaki yakın ilişki ve bağımlılık en iyi şekilde sür
dürülebilirlik kavramı ile açıklanabilir. Klasik ekonomi anlayışlarında üretim sistemi 
parasal değerlerle ifade edilerek ekonomik gelişme parasal sermayenin ençoklaması ile 
eş tutulurken parasal değerle ifade edilmeyen temiz lıava, su ve biyolojik çeşitlilik gibi 
unsurlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu ihmalin sonucunda ise söz konusu kay
naklar kullanılarak kirletilmekte, tüketilmekte ancak hesaplamalara dahil edilmemektedir. 
Sürdürülebilirliğin sağlanması, kavramsal tanımın da genişletilmesi ihtiyacını ortaya 
koymaktadır. Bu çalışma hesaplamaların ekolojik bir bakış açısıyla yapılması yönündeki 
literatürdeki tartışma ve bu yöndeki çalışmaları özetlemeyi amaçlamaktadır.

1. Giriş

Bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyaçları arasında bir denge kurma esası
na dayandırılan sürdürülebilirlik kavramı, ekonomik, sosyal ve kültürel birçok 
sorunun ilişkiselliğinin yanı sıra çevresel değerlerin korunması anlamında iste
nilen süreci ortaya koymak bakımından idealist bir yaklaşım sunmakla birlikte, 
amaçlara ne şekilde ulaşılacağı konusunda açık bir yol göstermemektedir.

Sürdürülebilirliğin sağlanması hedefi konusunda uluslararası bir uzlaşma 
görünümü verilse dahi ülkeler arasında kullanılacak yöntemler ve vazgeçilecek 
ekonomik çıkarlarla ilgili anlaşmazlıklar, sürecin sorunsuz olmadığı gerçeğini 
açıklıkla ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, üzerinde anlaşılan sürdürülebilirliğin sağlanması amacı da 
önemli bir adım olarak görülmekte, bu çerçevede ne tür faaliyetlerin sürdürüle
mez olduğunun saptanması ve buna bağlı olarak tüm boyutları ile hesaplamala
rın yapılması gerekmektedir.

Gelişmişlik ölçütü olarak öteden beri bilinen ulusal gelir hesaplamalarının; 
vatandaşların, insanlığın ve hepsinden önemlisi yaşayan ve yaşayacak tüm can-

1 Dr., Başuzman. Sermaye Piyasası Kurulu, Makalede belirtilen görüşler tümüyle yazarın 
sorumluğunda olup hiçbir şekilde Sermaye Piyasası Kurulu ile ilişkilendirilemez.
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Uların mutlak refahını ne ölçüde ölçtüğü ya da ölçebileceği yönünde farklı değer
lendirmeler mevcut bulunmaktadır.

Ülkelerin milli gelir hesaplarının, yeni bir çerçevede; çevresel etkilerin dik
kate alınarak hazırlanmasının mümkün olduğu yönünde görüşler ileri sürülse 
de (Lequiller, 2005) gerek ülke uygulamaları ve gerekse literatürde yer alan çalış
malar, bir bedel ödenmeksizin serbestçe yararlanılarak tüketilen, kirletilen ya da 
kullanılmaya ve fayda sağlanmaya devam edilen ancak ekonomik sürece katkısı 
hiçbir şekilde önemsenmeyen doğal varlıkların, makro bir anlayışla topluca ulu
sal hesaplara yansıtılması ve böylece uzlaşılmış tek bir karara küresel düzeyde 
ulaşmanın kolay olmadığım göstermektedir.

Kapsamlı bir uygulamanın başlatılmasının önünde çeşitli engeller mevcut 
bulunmaktadır. Milli gelir hesaplamaları, piyasa değeri bulunan mal ve hizmet
lerin değerini yansıtmaktadır. Oysa çevre ve varlıklarının değerine istisnalar 
dışında piyasadan ulaşmak mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla da fiziksel 
ölçümlerdeki zorluklar bir yana bırakılsa bile özellikle parasal değerlendirmeler 
sorunlu konular olarak görünmektedir.

Bu çalışmada, ulusal gelişmenin en iyi, refahın ise bir dereceye kadar ölçü
sü olduğu ifade edilen ulusal düzeydeki milli gelir hesaplamalarının (GSMH- 
Gayrisafi Milli Hâsıla) çevresel değerlerin de göz önüne alınması suretiyle ha
zırlanması yönündeki çabalar ile ekolojik bozulmanın ölçülmesi yöntemleri ile 
zorluklarına genel bir bakış açısı ile değinilmeye çalışılmıştır.

2. Sürdürülebilirlik ve GSMH

Kapitalist dünya ekonomisi modelinin sürdürülebilirliğini tartışan 
VVallerstein'a göre, son beş yüzyılda kapitalist girişimci hammadde kullanımın
da ve atıkların doğayı kirletmesinde şimdiye kadar görülmemiş oranda hovar
daca davranmıştır (Wallerstein, 2005: 124-125). Sanayi devrimi sürecinde ortaya 
çıkmaya başlayan ve gittikçe büyüyen çevre sorunları, 1960'h yıllara damgasını 
vuran toplumsal hareketlerle birlikte sürdürülebilir büyüme kavramını da gün
demine almıştır.

Kimyasal böcek ilaçlarının öldürücü etkilerinin anlatıldığı ve kamunun kim
yasal kirlenme ve çevrenin korunması konusundaki tavrını derinden etkileyen 
Rachel Carson'un "Sessiz Bahar" isimli kitabı, baharları sessizleştiren etkiler 
üzerinde başta söz konusu ilaçların üreticileri olmak üzere, bilim adamlarını, 
çiftçileri ve genel olarak ülkeleri düşünmeye zorlayarak, sürdürülebilirlik tar
tışmalarının gündeme alınmasına önemli katkılarda bulunmuştur (Des Jardins, 

2006: 27-29).
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Norveç Başbakanı Bruntland başkanlığında toplanan Dünya Çevre ve Geliş
me Komisyonu'nun hazırladığı ve 1987 yılında yayımlanan "Ortak Geleceğimiz" 
başlıklı raporda, barış ve güvenlik, sanayileşme, nüfus ve sosyal kaynaklara iliş
kin sorunlar kadar ekosisteme ilişkin gelişmeler ve bu kapsamda sürdürülebilir
lik kavramına da açık bir şekilde yer verilmiştir. Çevreden temel bir insan hakkı 
olarak söz eden bu raporda "sağlık ve gönenci için yeterli bir çevrede yaşamak 
hakkı" herkesin sahip olması gereken bir hak olarak tanımlanmış, devletlerin 
çevreyi ve doğal kaynaklan korumak konusundaki sorumluluklarının hem bu
gün yaşayan kuşaklar hem de geleceğe ilişkin olduğu hususları vurgulanmıştır 
(Keleş ve Hamamcı, 1993:179-180).

Çevresel bilincin yükseltilmesi suretiyle gelecek nesilleri gözeten bir tutu
mun benimsenmesinin sağlanması her şeyden önce bir hesaplama yapmayı ge
rekli kılmaktadır. Bugün yaşayan canlıların ötesinde gelecek tüm nesilleri gö
zeten Ravvls'ın nesiller arası eşitlik ve adalet kavramı çerçevesindeki bu bakış 
açısı, tüm insanlığa, bugünden harekete geçerek önlem alma, sorumluluklarının 
gereğini yerine getirme ve bu kapsamda ekolojik değerlerdeki tükenme ve değer 
kaybının ölçülmesi görevini vermektedir.

Ülkelerin ekonomik performansının ve kısmen refahının bir ölçüsü olarak 
değerlendirilen mili gelir hesaplarının, çevresel bozulmanın hızı ve düzeyinin 
çok yükseldiği günümüzde ülke gelişmişliğinin ve refahının sürdürülebilirlik 
amacı çerçevesinde bir ölçüsü olup olamayacağı ise hayli tartışmalı bir husus 
olarak görünmektedir.

Esasen akım değişkenler ile ilgilenen ve stok değerler olarak bilinen doğal 
kaynaklardaki tükenme ve yok olmayı dikkate almayan geleneksel milli muha
sebe yöntemleri, çevre kirlenmesi ile oluşan negatif dışsallıkiarı olduğu kadar 
toplumdaki gelir dağılımı gibi eşitsizlikleri de hesaba katmamakta üretim ya da 
tüketimin yalnızca parasal değerlerle ölçülebilen yönü ile ilgilenmektedir (Lange 
ve diğerleri, 2003:1-3).

Milli gelir hesaplamalarında çevresel bozulma nedeniyle bir üretim düşüşü 
yaşanması durumunda, bu etkilenme göz önüne alınmakta, zararlı etkileri ön
lemek üzere yapılan harcamalar ise pozitif bir kalem olarak milli geliri arttırıcı 
yönüyle hesaplanmaktadır.

Ulusal muhasebe hesaplamalarının doğal kaynaklar ve kullanımı konusun
da da belirgin eksiklikleri bulunmaktadır. Örneğin, bir maden kaynağından elde 
edilen gelirler hesaplara alınmasına karşm, maden rezervlerindeki eksilmenin 
hesaplamalara dâhil edilmemesi ya da aşırı balık avlanması nedeniyle balıkçılık 
sektörünün canlı olmasının ve bu nedenle milli gelir hesaplannın zengin görün
mesinin, doğal kaynakların tükenmesi ve yok olması pahasına da olsa gerçekleş
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mesi buna karşın bu gelişmelerin hesaplamalarda ve ulusal refah düzeyinde bir 
artış olarak izlenmesi, sorunlu görülen hususlardandır.

Ulusal düzeydeki gelir hesaplamalarının, sözü edilen eksikliklerini gidermek 
üzere düzeltmeye tabi tutulması gerekmektedir. Çevre ve ekonominin birbirle
rini etkilediği hususunda genelde bir uzlaşma olmasına karşın bu etkileşimin 
değerlendirilmesi ve uygulanacak politikalar konusunda ise ortak bir anlayışa 
varılamamaktadır (Bartelmus, 1999: l).Tartışmalar genellikle yöntemlerin uygu
lanmasında yapılan değerlendirmelerle ilgilidir. Çevresel varlık ve değişimlerin 
ekonominin diğer unsurları gibi ölçülebilirliğinden yola çıkan ilk yaklaşım da 
çeşitli ekleme ve çıkarmalar yolu ile doğal çevrenin de bu hesaplamalarda göz 
önüne alınabileceği anlayışı esas alınmaktadır (Simon, 2000). Bu görüşü destek
leyen çalışmalarda doğal kaynakların diğer sermaye varlıkları gibi görülerek 
amortismana tabi tutulması mümkün görünmekte, çevrenin korunması adına 
yapılan harcamalar da doğa için yapılan "savunma harcamaları" adı altında de
ğerlendirilmek suretiyle hesaplamalarda göz önüne alınmaktadır.

Hesaplara alınan unsurların parasal bir değerlendirmeye tabi tutulmasını 
gerektiren bu yaklaşım, tüm doğal varlıkların ve değerlerindeki değişimin ölçü
lebilir olduğu esasına dayanmaktadır.

İkinci yaklaşımda ise, çevre ile ilgili değerlendirmelerin finansal olarak öl- 
çülemeyen bir boyutunun olduğu ve bu nedenle varlıkların ve değişimlerin yal
nızca fiziksel olarak hesaplara yansıtılabileceği gerçeğinden yola çıkılarak, klasik 
milli gelir hesaplamalarına ilave fiziksel rakamlar niteliğindeki çevresel istatis
tiklere yer verilmesi önerilmektedir2 (Ascher, 2001:164).

Ulusal gelirin fiziksel ya da parasal yönü ile düzeltilmesi çalışmalarının baş
langıcı 1970 li yıllarda özellikle Norveç gibi ülkelerin balıkçılık, enerji ve mine
ral kaynaklan konusundaki hesaplama çalışmalarıyla, uluslararası düzeyde ise 
Bruntland raporunda ve onu izleyen yıllarda yapılan akademik çalışmalarda ge
rekliliklerin ortaya konulması ile ortaya çıkmıştır (Lange ve diğerleri, 2005:14).

Sonraki yıllarda doğal kaynaklardaki aşın tükeniş ve hızlı yıpranma, çev
reyi koruma amaçlı tüm özel ve kamu kaynaklı işlem ve faaliyetlerin hesaplara 
yansıtılması anlayışını da beraberinde getirmiştir. Ekolojik kaynakların miktar 
ve kalite değişiklerini kaydeden uluslararası düzeydeki ilk çalışmalardan birisi 
OECD tarafından hazırlanan PAC'dır.5

2 İngilterede öteden beri hazırlanan "Land Cover Accounts" fiziksel nitelikteki çalışmalara örnektir.

3 PAC, "Pollution Abatement and Control" çalışmaları olarak bilinmektedir.
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2.1. Çevresel Değerleri İçeren Tek Düzen Ulusal Milli Gelir 
Hesapları Oluşturulması Çalışmaları

Fiziksel ve parasal değerlendirmeleri bir arada kullanarak bir senteze ulaş
mayı amaçlayan SEEA (The System of Integrated Economic and Environmental 
Accounts) uluslararası hesaplamaları da dikkate alan, Birleşmiş Milletler tara
fından önerilen ulusal muhasebe hesaplamaları olarak bilinen SNA'nın (The 
System of National Accounting) yerine geliştirilmiş yaygın bir hesaplama yakla
şımıdır (Donghai ve diğerleri, 1999:117). İlk versiyonu 1993 yılında yayımlanan 
SEEA, daha sonra 2003 yılında uzmanlar ve bazı ülkelerin katılımıyla4 yeniden 
gözden geçirilerek üzerinde kavramsal ve methodolojik bir uzlaşıya varılmıştır. 
Birleşmiş Milletlerin (UN) yanı sıra Avrupa Komisyonu (EC), Uluslararası Para 
Fonu (IMF), Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilatı (OECD) ve Dünya Bankası 
(WB) tarafından da kabul edilerek yayımlanan SEEA'nın kapsamı OECD PAC 
den daha geniş tutulmuş, yalnızca kirliliği azaltma ve kontrol faktörleri değil, 
hemen hemen tüm çevre koruma harcamaları da kapsama dâhil edilmiştir.

SEEA, bilinen SNA sistemine ilave nitelikte 3 temel bölümden oluşmaktadır.

i) Kaynaklar ve kullanımlarını gösteren fiziksel akım tabloları,

ii) Çevreyi koruma amaçlı harcamalar ile doğal varlıkların değerini de içeren, 
gelir dağılımına ilişkin verilerin yer aldığı fiziki nitelikteki çevre hesapları ile 
parasal hesaplamaların yer aldığı ekonomik veriler bölümü,

iii) Nedenleri ve sonuçları ile birlikte değer kayıplarının hesaplandığı bölüm.

Bölümlerin içeriğinde biyoçeşitlilik, peyzaj, toprak ve yeraltı suları ve su 
kaynaklarının korunması, katı atık ve atık su yönetimi, hava ve iklimin korun
ması gibi konular yer almaktadır. Ancak bu geniş kapsamda, amacı doğrudan 
çevreyi korumak olmayan ama faaliyetin gerçekleştirilmesi sonucunda çevreye 
de olumlu katkıları olan işlem ve eylemler dâhil değildir (Vernon, 2000:8).

SEEA 2003, esas olarak 11 bölüm ve 9 ekten oluşmaktadır. Hesaplamalarda, 
fiziksel miktarların yanı sıra parasal değerlere de yer verilmekte, modüler yakla
şım sayesinde gruplar arasında aşamalı bir uygulama birlikteliği sağlanabilmek
tedir. (UN ve diğerleri, 2003)

SEEA'nin sektörler itibariyle uygulanmasına ilişkin daha ayrıntılı pilot çalış
maların (Balık stokları ve su kaynakları konusunda) yapılabilmesi ve istatistikî 
çalışmaların yönlendirilmesi için daha teknik uzmanlık gerektiren çalışmalara 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu gereksinimi karşılamak üzere 2005 yılında oluşturu

4 SEEA'yı bu 10 yıllık süre içinde gözden geçiren "London Group on Environmental Accounting", 
teknik nitelikteki çalışmaları ile konunun uluslararası boyutunu şekillendiren uzmanlardan oluşan 
ve bu yönüyle oldukça önemsenen bir gruptur.
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lan (UNCEEA-The United Nations Comittee of Experts on Environmental- Eco
nomic Accounting) uzmanlar grubu, istatistikî standartlar oluşturulması yönün
deki Birleşmiş Milletlerin kararlı çabalarını gerçekleştirmek üzere çalışmaktadır. 
SEEA yı tam olarak kapsamlı bir şekilde uygulayabilmek için her bir sektör ve 
doğal kaynak grubu, gerek veri tabanınm oluşturulması ve gerekse değerleme 
çalışmaları ile bunların ulusal gelir üzerindeki etki analizlerinin yapılması ve bu 
nedenle ayrıntılı ve zamana yayılan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Lange, 
2003:15).

2 .2 . Avrupa Birliğinin Çevresel Değerleri Ulusal Hesaplara 
Alarak İçselleştirme Çalışmaları

AB Komisyonunca 1994 yılında Konseye sunulan COM (94) 670 sayılı rapor
da, ekonomik ve çevresel değerlere ilişkin hususların milli gelir hesaplarına yan
sıtılması konusunda öneriler yer almaktadır (Steurer, 2000: 2). Bu raporda milli 
gelir hesaplarına bir ilave olarak düşünülen uydu hesaplananın geliştirilmeye 
devam edilmesi, çevresel zararların maddi olarak değerlenmesi ve metodolojinin 
geliştirilmesinin yanı sıra ekonomik gelişim göstergeleri ile çevresel bozulma 
göstergeleri arasındaki bağların tespiti yönündeki çalışmaların hızlandırılması 
önerilerine yer verilmiştir. Nitekim 1 Mayıs 1999 tarihli Amsterdam Antlaşma
sında da; AB nin çevreye ilişkin politikasının çizgileri daha da belirginleştirilerek 
"çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması" AB nin temel 
politikalarından biri olarak benimsenmiştir.

AB, belirlenen bu temel amaca ulaşabilmek için çok sayıda çalışmayı fi
nanse etmiştir. İstatistik araştırmalarında AB düzeyinde sorumlu bir birim olan 
Eurostat'ın önderliğinde gerçekleştirilen bu çalışmalara, üye ülkelerden bazıları 
ile EEA (European Environment Agency) ve diğer bazı uluslararası kuruluşlar 
tarafından da katılımda bulunulmuştur. Çevresel gelişmelerin kayıtlara alınma
sı, izlenmesi ve analize tabi tutularak politika çıkarsamaları yapabilmek amacıy
la oluşturulan söz konusu görev grupları, çalışmalarını; (Steurer, 2000: 3)

i) Varlık hesapları; toprak, su ormanlar ve yeraltı kaynaklarının saptanması,

ii) Emisyon hesapları; Enerji kullanımı ve ona bağlı emisyon, su vc atık su kay
naklarının tespiti alanında yoğunlaştırmışlardır.

SEEA hesaplarının özellikle fiziksel değerleri içerecek şekilde geliştirilme
si sürecinde, ilk örneği Hollanda da kullanılan NAMEA (National Accounting 
Matrix Environmental Accounting) sisteminin emisyon hesaplamalarında kul
lanılması yönünde projeler geliştirilmiştir (Eurostat, 2003: 14). Esasen SEEA'ya 
ilave matriksler getiren bu sistem, Hollanda uygulamasını EUROSTAT projesi

5 "Satellite" hesapları olarak bilinmektedir.
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içinde geliştirdikten sonra AB (Avrupa Birliği) tarafından da kabul edilmiştir. 
Halen AB üyesi ülkelerin çoğunda NAMEA standartlarında bilgiler üretilerek 
yıllık olarak yayımlanmaktadır. Sistem bir girdi-çıktı tablosu tarzında işletilmek
te, her bir tablo; ya ürün ya da sektör bazmda hazırlanmaktadır.

Enerji tüketimi sürecinde yayılan karbondioksitin sektörlere göre dağılımı 
ile konutlarda tüketilen enerjinin ve dolayısıyla kirlenmeye ilişkin veriler başta 
olmak üzere parasal nitelikte olan sera gazlarına ilişkin vergiler gibi bilgilere de 
hesaplarda yer verilmektedir (Eurostat, 2003:11-12 ve Steurer, 2000: 6).

3. Sürdürülebilirlik Ölçümünde Diğer Yöntemler

Milli gelir hesaplarında yapılacak düzeltmelerin refahı göstermek bakımın
dan yeterli olmayacağı ancak ayrı göstergeler ve indeks hesaplamaları yolu ile 
sürdürülebilirliğin daha doğru bir şekilde ölçülebileceği yönünde görüşler de 
bulunmaktadır.

ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) olarak bilinen ve ilk örneği 
ABD için geliştirilen indeks ile gelir eşitsizliklerini göstermek üzere ağırlıklan- 
dırılmış kişisel tüketim harcamalarında belirli düzeltmeler yapılmaktadır. Bu 
sistemde hava ve su kalitesinin bozulması, ozon tabakasının incelmesi, iklim de
ğişikliğinden kaynaklanan uzun dönemde çevreye verilen zararların yanı sıra 
doğal yaşam alanlarındaki kayıplar ile yenilenebilir nitelikte olmayan mineral 
ve fosil yakıt kaynakları gibi varlıklardaki azalma ve yok olma negatif kalemler 
olarak hesaplamalara dâhil edilmektedir (Lawn, 2006: 188).

Uzun dönemli sürdürülebilirlik ile mevcut refahı birbirinden ayrıştıran bir 
gösterge olan 1SEW, mevcut refahın; piyasa değeri olan mal ve hizmetlerin bir 
fonksiyonu değil, alınan hizmetlerin bir yansıması olduğu varsayımına dayan
maktadır.

ISEW benzeri başka çalışmalar da yapılmıştır. GPI (Genuine Progress In
dicator), SNBI (The Sustainable Net Benefit Index ) ve nihayet MDP (Measure 
of Domestic Progress) çalışmaları ekonomik faaliyetlerin ve gelişmenin, çevresel 
düzen içindeki etkilerini ölçmeyi hedefleyen kapsamdaki çalışmalardır (Lawn, 
2006:186-187).

İnsan hayatının sürdürülebilirliğini, hayatın devamına imkan veren toprak 
ve su miktarının tesbiti, bir başka ifade ile içinde yaşadığımız gezegenin insan 
faaliyetlerini destekleyecek biyolojik kapasitesini saptamayı amaçlayan "ekolojik 
ayak izi" ölçümleri, makro bakış açıları ile sürdürülebilirliğe ilişkin hesaplama
lar yapan göstergelerden birisidir. Yapılan bir hesaplamaya göre kişi başına or
talama ayak izi 1,5 hektardır. (Holland, 2003: 226-227) Ancak bu miktar çevresel
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etkilerin farklılaştığı ölçüde ülkeler arasında da değişiklik göstermektedir. Ör
neğin Kuzey Amerika'da bu ortalama daha yüksektir. (Holland, 2003: 226-227) 
Günümüzde bu ortalamanın hızla yükseldiği bilinen bir gerçektir.

Uzun dönemde sürdürülebilirliğin saptanması bakımından yararlanılan 
göstergelerden birisi de gerçek tasarruf (Genuine Saving) yöntemidir. Bu yön
temde gerçek tasarruf, üretim ve işgücüne yapılan yatırımlardan, doğal kaynak
lardaki azalmanın (yok olmanın) ve kirliliğe yol açan değerin düşülmesi ile he
saplanmaktadır. Sürdürülebilirlik açısından hesaplanan bu tasarruf değeri, bir 
ölçüt olarak kullanılmaktadır.

Bu yöntem klasik milli gelir hesaplarında genel olarak bir düzeltme yapıl
ması esasına dayanması sebebiyle, toplam refahın ayrıca hesaplanması gibi ilave 
sorunlarla ilgilenmemektedir. Hesaplanan ulusal gelirden sermayenin amortis
manı düşüldükten ve işgücüne yapılan eğitim vb harcamalar ilave edildikten 
sonra, doğal kaynaklardaki tükeniş ve değer kayıplarının da bulunan bu toplam
dan düşülmesi suretiyle gerçek tasarruf hesaplanmaktadır. Ancak bu hesapla
maların özellikle değerlemelerin bilinen zorlukları nedeniyle sağlıklı olmama ih
timali de bulunmaktadır. Genel nitelikteki bu hesaplamalar kolaylık sağlamakla 
birlikte kabaca değerler vermekte hesaplamalar yapıldıktan sonra düzeltilmeye 
ihtiyaç göstermektedirler. Örneğin insan kaynağına yapılan bir yatırım, eğitim 
harcamalarının finansmanı bir doğal kaynağın yok edilmesi suretiyle yapılmış 
ise hesaplamada alman sonuç yanıltıcı olacaktır (Lange, 2003: 20).

AB de mevcut refah kadar uzun dönemli etkilerinde dikkate alındığı 
GREENSENSE projesi sonucunda üretilen ICCED (The index of Consumption 
Corrected for Environmental Damage) ile hava kirliliği, iklim değişikliği, bio- 
çeşitlilikteki kayıplar, toksik atıklar, gürültü kirliliği, atıklar ve su kirliliği, doğal 
kaynaklardaki tükeniş gibi konularda hesaplamalar da yapılmaktadır.

4. Doğal Kaynaklardaki Yok Olma ve Değer Düşüklüğünün 
Hesaplanması

Ulusal gelir hesaplamalarında çevreyi dikkate alarak yapılacak düzeltmeler, 
doğal kaynaklardaki tükenme ve aşınmanın bir şekilde parasal değerinin hesap
lanmasını gerektirmektedir.

Çevresel varlıkların değerinin hesaplanması ve ekonomik değerinin bulun
ması için öncelikle toplam ekonomik değerinin bulunması gerekmektedir. Top
lam ekonomik değer kavramı, doğrudan ve dolaylı kullanım değerlerinin yanı 
sıra, o varlığın kullanılmasa bile sahip olduğu içsel değeri ifade etmektedir.
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Doğrudan fayda, balık tutmak gibi daha ölçülebilir bir fayda ile ilgili iken 
dolaylı fayda, global yaşam desteği niteliğindeki hizmetlere ilişkindir. Varlık 
olarak kullanılmasa bile sağlanan fayda ise daha az doğrudan ve genel olarak 
topluma sağlanan faydalan da içermektedir. Örneğin, panoramik bir görüntü
nün yalnızca mevcut olmasının kişiye verdiği hazları ifade etmek üzere sağlanan 
faydalar ifade edilmektedir.

Çevreye ilişkin tüm varlıkların ayrı ayrı değerlemesi her durumda mümkün 
olmamaktadır. Özellikle piyasa değeri olmayanlar niteliklerine uygun çeşitli de
ğerleme yöntemlerine tabi tutulmaktadırlar. SEEA 2003, varlıklar ile değer deği
şimleri için ayrı değerleme esasları belirlemiştir.6 (UN ve diğerleri, 2003) Varlık 
değerlemede en temel yaklaşımlardan birisi doğal varlıkların artı değerinin (re- 
source rent) tespitine yönelik olarak yapılan Sürekli Envanter Yöntemine (Per- 
petual Inventory Method) dayalı hesaplamalardır. Üretim süreci içinde doğal 
varlıkların kendine özgü katkısından kaynaklanan pozitif artış veya söz konusu 
varlıkta bu nedenle ortaya çıkan tükenme olarak ifade edilen artı değerin hesap
lanması, üretim sürecindeki diğer sermaye mallarının amortismanının, öncelikle 
düşülmesi ve zaman içinde geriye kalan değerin, uygun iskonto oranı tespit edil
mek suretiyle indirgenmesi yöntemiyle yapılmaktadır.

Ulusal gelir hesaplamaları bakımmdan doğal varlıklardaki değer değişimle
rini belirlemek için ise maliyet ve zarar esaslı iki temel yaklaşımdan yararlanıl
maktadır.

Maliyet esaslı hesaplama yönteminde üretim ve tüketim kalıplarını değiş
tirmek suretiyle ne kadar çevresel zarardan kaçınılabileceği hesaplanmaktadır. 
Katlanılan maliyetlerin bir anlamda doğal varlıklar için değer oluşturacağı an
layışı çerçevesinde varsayımsal çevre standartlan için, mevcut teknolojiler ve 
maliyet yapıları veri olarak alınmak suretiyle, milli gelir seviyesi tahmininde 
bulunulmaktadır. Avrupa Birliği tarafından desteklenen GREENSTAMP proje
si, sürdürülebilir milli gelir tahmini yapmak üzere geliştirilmiş bu modellerden 
birisidir.

Zarar esaslı yöntemde ise, mevcut üretim sisteminde ortaya çıkan çevresel 
bozulmanın değeri hesaplanmaktadır. Bu yöntemde temel amaç insan ve ürün 
sağlığı ile genel olarak verilen zararm hesaplanmasının yapılmasıdır. AB des
tekli GARP I projesi ile bu tür zarar hesaplamaları bir araya getirilmek suretiyle, 
sürdürülebilir milli gelir hesaplamaları ya da klasik milli gelir hesaplamalarına 
ilave olarak kullanılabilecek uydu hesaplarında kullanılabilecek veriler tesbit 
edilmektedir.

6 SEEA 2003 kılavuzunun 7'nci bölümünde varlıkların değerlendirilmesme ilişkin temel ilkelere yer 
verilirken 9'uncu bölümde değer değişimlerine dayalı değerlemeler yer almıştır
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Almanya, İtalya, Hollanda ve İngiltere'nin ekonomik ve çevresel nitelikli ve
rileri kullanılmak üzere geliştirilen GARP II projesi, 1994-1996 yıllarında Avrupa 
Komisyonunun Joule Projesi çerçevesinde yapılan GARP I in devamı niteliğin
de bir çalışmadır. GARP II, önceki projenin eksiklerini tamamlamak amacıyla 
çevresel nitelikteki değerlemelerin güvenilirliğini, özellikle atmosferde kirliliğe 
sebep olan ağır metaller başta olmak üzere birincil (doğrudan) ve ikincil (farklı 
maddelerin birleşerek yaratıkları) düzeydeki kirleticilerin doğaya ve insan sağ
lığına etkileri ile kirliliğin kaynağının, ülkeler ve sektörler bazında araştırılması 
suretiyle sorgulayan bir projedir (Markadya ve diğerleri, 2003).

Yöntemsel olarak, nüfus yoğunluluğu ve kirlilik yoğunluğu gibi faktörler 
dikkate alınarak, kirliliğe neden olan maddelerin sebep olduğu zararlarm tespi
ti ve bu zararın sektörler arasında paylaştırılarak dağıtılmasına dayanmaktadır 
(Markadya ve diğerleri, 2003).

4.1. Ulusal Gelir Hesaplarına Yansıtılacak Değer 
Değişikliklerinin Hesaplanmasına İlişkin Teknikler7

Çevrenin değerlendirilmesi yönündeki görüşler büyük ölçüde bireylerin 
çevresel kazançlar adına bir bedel ödemeyi kabul etme ya da çevresel kayıplar 
için bir telafiyi kabul etme yönünde bir tavır sergileyecekleri anlayışına dayandı
rılmaktadır. Bir başka ifade ile çevreye zarar verecek tarafların zararlı bu faaliyet
leri nedeniyle bir bedel ödemelerinin sağlanması; ki bu çevrenin eski haline ge
tirilmesi ya da faaliyetin vergiler gibi yöntemlerle daha maliyetli hale getirilerek 
caydırma mekanizmasının uygulanması, zarar için bedel ödenmesi veya çevreye 
zarar vermeyen grubun bu nedenle uğradığı zararın telafi edilmesi anlayışı eko
nomik değerin tespiti için başvurulan temel yöntemlerdendir.

Bu değerlemeleri yaparken uygulanacak teknikler, amaca ve kullanabilecek 
yöntemlere bağlı olarak değişmektedir. Yöntemlerin bir bölümü belirli bir doğal 
kaynağın değerlendirilmesinde kullanılabilecek iken bazı değerlemeler için elve
rişsiz tarafları nedeniyle başka yöntemlerden de yararlanmak gerekmektedir.

4.1.1. Piyasa Fiyatı Yöntemi

Piyasa da alınıp satılan ve ekosistemde yer alan mal ve hizmetlerin ekono
mik değerlerinin tahmini amacıyla kullanılan piyasa fiyatı yöntemi ile mal ve 
hizmetlerin miktar ve kalite değişimleri değerlenmektedir. Piyasa fiyatı yakla
şımı, ürünlere ilişkin tüm bilgilerin piyasa tarafından elde edildiği, ürünlerin

7 Değerleme tekniklerinin hazırlanmasında büyük ölçüde King ve Mazotta(undated) tarafından 
yapılan sınıflamadan yararlanılmıştır. Ayrıca bu bölümde Ekins (2001), Adamowicz (2004) 
çalışmalarının teorik ekonomi ağırlıklı bölümleri dışındaki genel sınıflama bilgilerinden de 
faydalanılmış tır.
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birbirinden farklı olmadığı (homojen olduğu) vergi ve teşvik gibi piyasa fiyatını 
bozucu etkilerin olmadığı varsayımına dayanmaktadır.

Tüketici ve üreticilerin piyasa fiyatı dışında ürüne atfettikleri değerler; "üre
tici ve tüketici fazlaları"nın hesaplanması suretiyle piyasa fiyatı saptanmaktadır. 
Tüketicinin, ödemeyi düşündüğü fiyatın altında bir fiyattan piyasadan alım ya
pabilmesi, üreticinin ise satış fiyatının beklediğinden çok fazla olması nedeniyle 
fazla fayda elde etmesi durumlarında, ekonomik açıdan tüketici ve üretici fazla
ları olarak adlandırılan ekonomik değerlerin oluştuğu kabul edilmektedir.

Çevresel etkilenmeler nedeniyle söz konusu varlığın değerindeki değişmeyi 
bulabilmek için piyasa değeri mevcut ise tüketici ve üretici fazlalarının değişim
den önceki ve sonraki değerlerinin karşılaştırılması suretiyle çevresel etkinin fi- 
yatlamasını yapmak mümkün olabilmektedir.

Örneğin piyasa fiyatı bulunan kerestenin ana maddesi konumundaki ağaç
ların, değişen arz ve taleplerine bağlı olarak etkilenen üretici ve tüketici fazlala
rı, söz konusu değişimler için bir değer oluşturmaktadır. Bu duruma bir örnek 
vermek gerekirse su kirliliğinin azaltılması projesi için öncelikle veri toplanması 
suretiyle proje öncesi ve sonrası için oluşturulacak talep ve arz eğrileri ile tüke
tici ve üretici fazlalarının hesaplanarak karşılaştırılması suretiyle değer hesap
lanması ve böylece değer kaybı ve kazancı konusunda bir referans oluşturması 
amaçlanmaktadır.

Bu yöntem doğal kaynakların ürettiği çok az sayıda ürün için kullanım ba
kımından elverişli olabilecektir. Diğer taraftan varsayımları açısından bu yönte
min belirli eksiklikleri mevcut bulunmaktadır. Piyasa mekanizmasının mükem
mel işlediği, bilgiye tüm üretici ve tüketiciler tarafından eşit ve efektif bir şekilde 
ulaşıldığı gibi kabuller, yöntemin kullanımını kısıtlatıcı niteliktedir. Yöntem çok 
büyük ölçülere ulaşan çevresel değişim ve bozulmalarda da arz ve talep değişim
lerini hesaplamaktaki zorluklar sebebiyle yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir.

4.1.2. Net Faktör Gelirleri Yönteminin Kullanımı

Piyasadaki ticari ürünlerin üretimine katkısı olan ekosistemde yer alan ürün 
ve hizmetler için değer tahmin eden net faktör gelirleri yöntemi de (verimlilik 
yöntemi ya da türetilmiş değer yöntemi olarak da adlandırılmaktadır) diğer gir
dilerin yanı sıra, çevresel varlık ve değerlerin de bir "ara ürün" olarak mal ve 
hizmetlerin üretimine katkıda bulunduğu anlayışına dayandırılmaktadır. Diğer 
bir deyişle, piyasa mekanizmasını esas alan bu değerleme yönteminde, bir malın 
üretiminde kullanılan üretim faktörlerinden birinin de doğal kaynaklar olduğu 
varsayılmakta ve üretimdeki ara mallar ve işgücü gibi maliyetten çevreye de pay 
verme anlayışı esas alınmaktadır.

257



Çevresel Etkiler ve Milli Gelir Hesaplamaları / İnci ELGİN

Bu yöntemde çevresel kalitedeki değişiklik piyasa fiyatı olan bir ürünün 
(örneğin tarımsal bir ürünün ya da içme suyunun) maliyetini ve fiyatını etkile
mektedir. Ekonomik fayda, artan tarım ürünlerinin verimliliği ya da azalan içme 
suyunun arıtma maliyetleri olarak ölçülebilmektedir.

Yöntemin uygulanabilmesi için nihai ürünün maliyetleri, arz ve talep eğrile
ri ile üretim sürecindeki diğer ürünlerin arz ve taleplerinin bilinmesi gerekmek
tedir.

Yöntemin en kolay uygulanabildiği örnekler, daha çok ikâmenin yüksek ol
duğu mal ve hizmetlerdir. Örneğin suyun temizlenmesi içme suyunda daha az 
klor kullanımını gerektireceğinden, artan su kalitesi ile sağlanan fayda azalan 
klor maliyeti ile ölçülebilmektedir.

Yöntemin sakıncalı olabilecek yönlerinden birisi ekosistemin tüm faydaları
nın kapsanmama olasılığıdır. Üretim faktörü olarak değerlenemeyecek çevresel 
varlıklar toplum için bir değer taşımakla birlikte ihmal edilebilecektir. Yöntem, 
nihai ürünün fiyatlarında değişme olduğu takdirde hesaplamalar bakımından 
karmaşık bir hal alabilmektedir.

4.1.3. Hedonik Fiyatlama Yönteminin Uygulanması

Piyasa mekanizması içerisinde yaklaşık değerlerin elde edilemediği durum
larda benzer piyasalardaki fiyatlardan yararlanılabilmektedir. İşgücü ve emlak 
piyasası kendi işleyişleri içinde doğal varlıkların değerleri konusunda da bir 
gösterge niteliği taşıyabilecek piyasalar yaklaşımı bu modelin esasını oluştur
maktadır. Hedonik fiyatlama yöntemi (hedonic price method) daha çok konut 
piyasasında değerleme, hava, su ve gürültü kirliliği gibi hususların fiyatlara ne 
yönde yansıdığından yola çıkarak bir değerleme yapmaktadır (Hecht, 1999: 16). 
Diğer özellikleriyle benzer olan varlıkların değerleri arasındaki farklılıklar, o 
varlıkların çevresel değerlerindeki farklılıklardan kaynaklanacaktır. Benzer şe
kilde zaman içinde değişen fiyat farklılıklarında çevresel faktörler önemli ölçüde 
etken olacaktır. Bireylerin bu piyasa da yaptıkları ödemeler de, çevresel değerle
re verilen önemi ve dolayısıyla fiyatı yansıtacaktır.

Kalite fiyatlaması yönteminin uygulanabilmesi için piyasa fiyatı mevcut 
olan söz konusu ürünün, örneğin konut için değerlenmesi hedeflenen çevresel 
özellik ile ilgili olarak bir ölçüm veya indeks'e ihtiyaç bulunmaktadır. Konutun 
diğer özellikleri ile ilgili zaman serileri ya da panel verilerden yararlanılarak 
regresyon analizi yapılmak suretiyle bağımlı değişken hakkında bir görüş elde 
edilebilmektedir. Bağımlı değişken olan konutun fiyatı ile bağımsız değişkenler, 
çevresel değer de dâhil olmak üzere, fiyatı belirleyen konutun kalitesi, genişliği, 
oda sayısı vb değerlerdir. Bağımsız değişkenler için bulunan katsayılar (anlamlı
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bulundukları takdirde), örneğin çevresel özellik ile ilgili katsayı konut fiyatının 

bu değişkenden ne ölçüde etkilendiğini gösterecektir. Ancak regresyon çalışma

larında modelin doğru oluşturulmuş olması son derece önemli bir husustur.

Bu yöntemin sakıncalarından biri, çoğunlukla konut ve gayrimenkul taban
lı çevresel faktörlere ilişkin olarak kullanılabilmesidir. Bireylerin çevreyi algıla
dıkları ölçüde fiyata da yansıma olacaktır. Kişilerin farkında olmadıkları doğal 
varlıklar ise bu yöntemle değerlenemeyecektir. Modele dahil edilmeyen vergiler, 
faiz hadleri gibi dolaylı faktörler yöntemi etkilendiğinde bulunan sonuçlar da 
hatalı olabilecektir.

Modelin bir başka sakıncası da örneğin içinde yaşanılan dönemde olduğu 
gibi ekonomik kriz dönemlerindeki gayrimenkul fiyatlarına genel ekonomik gi
dişat nedeniyle yansıyan değişikliklerin de varlıkların değerini de aynı öliiçüde 
etkilemesidir. Başka bir deyişle konut fiyatını artıran ve konuta çok yakın bir 
yerleşimdeki doğal alanın değeri ekonomik kriz dönemlerinde yükseliş dönem

lerinden daha düşük olacaktır.

4.1.4. Seyahat Maliyeti Yöntemi İle Değerleme

Bu yöntemde (travel cost method) kalite fiyatlaması yöntemine benzer şe
kilde alternatif piyasalardan çeşitli çıkarsamalar yöntemi ile varlık değerlemesi 
yapılmaktadır (Holden: 2007). Bu yöntem özellikle doğal dinlenme alanları gibi 
değerlerin ziyaretçi sayısı, ziyaret sırasında yapılan harcamalar ve geçirilen süre 
gibi hususlarla varlık değerinin tahmin edilmesi şeklinde kullanılmaktadır.

Bu yöntemde, ziyaretçilerden toplanan basit nitelikli verilerden, ayrıntılı an
ket değerlendirmelerine kadar çeşitli alt yöntemler uygulanabilmektedir.

Basit nitelikteki uygulamalarda, örneğin, öncelikle dinlenme tesisine olan 
uzaklıkları bakımından posta kodları esas alınarak çeşitli uzaklıklar açısından 
kuşakları sınıflandırmak suretiyle, her bir kuşaktan dinlenme tesisine gelen zi
yaretçiler, geldiklere yere ve ziyaret sayılarına göre kaydedilmekte, ortalama 
seyahat uzaklığı, km başına yakıt ve kullanılan araçlardaki yıpranma vb mali
yetlerde dikkate alınarak saatte kat edilen mesafe kullanılmak suretiyle seyahat 
başına maliyet hesaplanabilmektedir. Elde edilen ve hesaplanan verilerden yola 
çıkılarak, regresyon analizi ile bulunan sonuçlardan talep fonksiyonu oluşturul
maktadır. Talep fonksiyonu aracılığı ile oluşturulan talep eğrisinden de tüketici 
fazlası hesap edilerek bir ekonomik değere ulaşılmaktadır. Ulaşılan değerin bir 
anlamda tüketici tercihlerini yansıtarak ödenmek istenen bedel niteliği ile varlık
ların değerini yansıttığı düşünülmektedir.
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Modelin varsayımları bakımından eleştirilmesi gereken bazı noktalar bu

lunmaktadır. Örneğin yöntem uygulanırken taşıma maliyetlerindeki artışa ve 

tesise giriş için ödenecek giriş ücretine bireylerin tepkilerinin aynı olduğu varsa
yılmıştır. Benzer şekilde tek bir seyahat sırasında başka yerlere de gidilmiş ise, 
değer fazla tahmin edilebilecektir. Tesiste geçirilen zaman için, alternatif maliyet 
yöntemi ile değer bulmanın da sakıncalı yönleri bulunmaktadır. Değerleme ko
nusu tesise yakın yaşamayı tercih edenler aslında daha az taşıma giderine katla
nacaklardır. Ancak onların tesise ilişkin yüksek fayda değerlendirmeleri taşıma 

maliyetleri yolu ile yansıtılamayacaktır.

4.1.5. Yenileme ve Kaçınılan M aliyet Yönteminin Kullanımı

Yenileme ve kaçınılan maliyet yöntemi, Ekosistem tarafından sunulan hiz

metlerin değerinin, hizmetin kaybedilmesi sebebiyle oluşan zarar, ekosistemin 
yenilenmesi amacıyla katlanılan maliyetler ya da benzeri ikâme edebilecek baş

ka bir hizmetin sağlanması maliyetlerini saptayarak hesaplayan tekniklerdir. Bu 
yöntemde bireylerin tercihlerine dayalı bir hesaplama yapılmamakta, hesapla
malar doğrudan kaçınılan zararlar ya da yenileme maliyetleri göz önüne alına
rak yapılmaktadır. Zarardan kaçınma tekniğinde ya korunan varlığın değeri ya 
da zarardan kaçınmak için katlanılan maliyetler, ekosistemden sağlanan fayda 

olarak alınmaktadır.

Yenileme maliyetleri yönteminde de adından da anlaşılacağı üzere bu amaç
la yapılan harcamalar ekosistemden sağlanan fayda olarak değerlendirilmekte
dir. Benzer şekilde ikâme maliyetleri de alternatif koruyucu önlemlerin bilinen 
maliyetlerinin değer olarak alınması esasına dayanmaktadır.

Doğal kaynakların değerini onları korumak, yenilemek için yapılan harca
malar ile açıklamak çok iyi bir değer tespiti olarak görünmese de bulunan değerin 

bireyler için en azından bir alt limit olduğu düşünülmektedir. Bununla beraber 
kişilerin doğaya ilişkin tercihlerini yansıtmaması ve gerçek değeri yalnızca mali
yeti esas almak suretiyle değerlendirmesi sebebiyle, diğer değerleme yöntemleri
nin uygulanabilir olmadığı durumlar için önerilmektedir. Nitekim İsveç'te 1991 

yılında maliyet esaslı çalışmalar ile kullanıcıların tercihlerine dayalı yöntemler 
kullanılarak yapılan araştırmalarda, hava kirliliği konusunda birbirinden çok 

farklı değerlere ulaşılmıştır (Lange 2003 :46).
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4.1.6. Şarta Bağlı Değerleme ve Vatandaş Jürisi Metotlarına 
Bağlı Değerlemeler

Piyasa mekanizması içinde çıkarsamalar ile değere ulaşılamayan durumlar
da en çok yararlanılan yöntemlerden birisi de şarta bağlı değerleme (contingent 
valuation) olarak bilinen değerleme tekniğidir. Teknik anketler, bilgi formları 
ve görüşmeler yolu ile bireylerin tercihlerinin izlenmesi esasına dayanmaktadır. 
Değerleme konusu varlıkların doğrudan bireyler tarafından kullanılıyor olması, 
değerlemenin yapılabilmesi için ön koşul teşkil etmemektedir. Kulanım değeri 
(use value) gibi yararlanılmayan, ancak mevcudiyetlerinin de bir değer olduğu 
düşünülen çevresel değerlere (non-use value) ilişkin olarak bu model uygulama 
alanı bulunabilmektedir. Model isminin de çağrıştırdığı üzere varsayımsal se
naryolara dayalı olarak bireylere soru sorarak parasal değer belirlemektedir. Bu 
yöntemde önceki bölümlerde açıklanan bireylerin fiilen izlenebilen/gerçekleşen 
tercihlerini gösteren (revealed preferences) modellerden farklı olarak yalnızca 
kişilerin açıkladığı, sorular karşısmda seçim yaparak görüş bildirdiği tercihlerine 
(stated preferences) dayalı cevaplardan yola çıkılarak değer hesaplanmaktadır.

İstatistiksel olarak tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen bireylerin ter
cihleri öncelikle bir senaryo yardımıyla test edilmektedir. Senaryo genellikle çev
resel varlıkların iyileştirilmesi, korunması veya bozulma konusunda çeşitli bilgi 
ve değerlendirmeler içerir. Sorular çeşitli alternatiflerin değerlendirildiği birden 
fazla seçenekli olabileceği gibi tek bir seçeneğin oylanması şeklinde de yürütü
lebilmektedir.

Bireylere alternatif bir menü'niin sunulduğu yönteme tercih metotları da de
nilmektedir. (choice experiments) Toplanan bilgilerin değerlendirilmesinde ista
tistik tekniklerden yararlanılarak katılımcıların söz konusu çevresel değişkene 
ilişkin kararlarının çoğunluğunu temsil eden ortalama ve mod gibi değerlerin
den yola çıkılarak değerleme yapılmaktadır.

Son olarak şarta bağlı yöntemlerin eksik ve yanıltıcı olabilecek yönlerini or
tadan kaldırmak amacıyla bağımsız ya da başka modellerle birlikte kullanılabile
cek olan vatandaş jürisi (citizen jury) yöntemi de kullanılmaktadır.

5. Sonuç

Ulusal gelir hesaplamalarında, doğal çevrenin, değerleri, tükenişleri ve 
yıpranmaları ile yer alması, "tek bir gezegenin gelecekte birçok insana yeterli 
olmasını"nın sağlanmasında ve ekonomik büyümenin gerçek yüzüyle görülebil- 
mesinde önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir. Aslında tek bir gezegenin 
yalnızca insanlık için değil tüm canlı türleri için yeterliliği hedefi içinde "Ortak

261



Çevresel Etkiler ve Milli Gelir Hesaplamaları / İnci ELGİN

Geleceğimiz"e ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bakış 
açılarıyla yaklaşmak gerekmektedir.

Doğal kaynakların aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı olduğu az geliş
miş ülkeler için milli gelir hesaplan, yapılması gereken düzeltmelerin tutarsal 
bakımdan düzeyi de dikkate alındığında son derece önemli olmaktadır. Özellik
le gelişmenin ilk yıllarında bilinçsizce tüketilen kaynakların ileriki dönemlerde 
kalkınmanın önünde bir engel teşkil ettiği görülebilmektedir. Kaynak laneti (re
source curse) olarak adlandırılan bu husus, doğal kaynak zengini olan ülkelerin 
zamanla içine düştükleri durumu ifade etmektedir. Bir başka yönüyle bu süreç 
doğal kaynakların aleyhine işlemeye devam etmektedir. Bu ülkelerin doğal kay
nakları tüketerek elde ettiği finansal kaynakları aslında doğaya geri vererek ko
ruma amaçlı harcamak yerine daha kısa vadeli amaçlarla harcamaları, tükenme 
sürecini daha da hızlandırmaktadır.

İklim değişikliği, su sorunu, biyolojik çeşitliliklerin yok olması, genetiği de
ğiştirilmiş ürünlerle birlikte gelen ancak ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle 
de değerlendirilmesi gereken çok boyutlu sürdürülebilirlik sorunsalının çözümü 
kolay görünmemektedir. Kısmen de olsa sürdürülebilirliğin ekolojik boyutunun 
ekonomik hesaplamalara dahil edilmesi temel politika kararları üzerinde etkili 
olabilecektir.

Çevreyi gözeten gerçek milli gelir hesaplamalarını tümüyle kısa zamanda 
yapabilmek kolay görünmemektedir. Üstelik her yönüyle eşsiz ve kolaca yenile- 
nemeyecek ekolojik değerlerin parasal olarak değerlendirilmesi birçok yönüyle 
sorunludur. Ancak yaygın olarak kullanılan SEEA sistemi modüler bir yapıya 
imkân vermektedir. Bu kapsamda ülkelerin milli gelirleri içinde hangi çevresel 
varlık ve harcamaların daha öncelikli olduğunun tespiti ile bir kaynak envanteri 
oluşturulmasının dahi önemli bir aşama olduğu düşünülmektedir
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TÜRK SERMAYE PİYASASININ KÜRESEL 
FİNANSAL PİYASALARDAKİ YERİ

Vahdettin ERTAŞ1 

Özet

Bu çalışma iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde makroekoııomik büyüklük
leri bakımından Türkiye ile kıyaslanabilir olduğu düşünülen bazı gelişmekte olan ülke
ler ile belli başlı gelişmiş ülkeler seçilmiş, sermaye piyasaları büyüklükleri ve oranları 
2007 - 2008 küresel f  inansal kriz dönemi ve son durum itibariyle değerlendirilmiştir. Söz 
konusu bölümde Türkiye'nin sermaye piyasaları açısından kriz dönemi ve sonrasında 
dünyadaki konumu ve değişimi araştırılmıştır. İkinci bölümde ise Türkiye sermaye piya
sasının son durumu özetlenmiş, yıllar itibariyle bazı temel değişkenlere ilişkin büyüklük
ler verilmiştir. Söz konusu göstergeler incelendiğinde, İMKB'tıin de içinde bulunduğu 
gelişmekte olan ülke borsalarının kriz döneminden daha çok etkilendiği, toparlanma sü
recinde ise gelişmiş piyasalara nazaran daha iyi performans sergiledikleri görülmüştür. 
Ayrıca, ilgili dönem için Türkiye sermaye piyasası incelendiğinde, göstergelerin geneli 
için Türkiye'nin sıralamadaki yerinin kriz dönemine kıyasla genel olarak iyileştiği göz
lenmiştir.

Giriş

Türkiye 2023 yılında Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olma 
hedefini ortaya koyarak; tüm stratejisini bu hedefe ulaşma yolunda şekillendir
miştir. Bu hedefe ulaşmada sermaye piyasasının önemli roller üstlenmesi bek
lenmektedir. 2012 yılının son günlerinde yasalaşan Sermaye Piyasası Kanunu ile 
yeni bir dönem başlamıştır. 2013 yılı ise tüm sermaye piyasası mevzuatının adeta 
yeni baştan yazıldığı bir yıl olacaktır.

2007 yılı ortalarında A.B.D. konut sektöründe başlayan problemler zamanla 
büyümüş, şeffaflık ve denetimde yaşanan problemlerin de etkisiyle diğer ekono
milere de bulaşarak küresel ölçekte endişelere sebep olmuştur. Büyük bankala
rın ve mortgage şirketlerinin iflası ile hız kazanan küresel kriz, otoritelerce 1929 
büyük buhranından sonra yaşanan en büyük kriz olarak ilan edilmiş, gelişmiş ve 
gelişmekte olan tüm ekonomileri etkisi altına almıştır. Dünya genelinde makro-

1 Dr. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı.
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ekonomik ve sermaye piyasası göstergelerinde yaşanan ciddi düşüşler ülkeleri 
krize yönelik önemli tedbirler almaya ve dev kurtarma paketlerini uygulamaya 
koymaya yöneltmiştir. Alınan önlemler ve yürürlüğe konan paketler ile 2009'un 
ikinci çeyreğinden itibaren piyasaların genelinde olumlu gelişmeler yaşanmış, 
göstergelerde toparlanmalar gözlenmiştir. Ancak, küresel piyasalarda yıldızı 
parlayacak ülkeler konusu, uluslararası platformlarda sıkça konuşulur olmuştur. 
Ülkelerin büyüme rakamlarında, iç talepte ve yatırımlarda gözlenen değişim
ler, PricevvaterhouseCoopers (PwC)'ın "Capital Markets in 2025" raporunda da 
uzun dönemde Asya'nın cazip bir sermaye kaynağı haline geleceğinin bir kanıtı 
olarak gösterilmiştir. Raporda, gelişmekte olan ekonomilerin sermaye piyasaları 
ve borsalarının ilerledikçe, Batı şirketlerinin yönünü bu piyasalara çevireceği ve 
bu durumun sınır ötesi fırsatlara olanak sağlayacağı öngörülmüştür.

Son yıllarda krizin de etkisiyle smır ötesi sermaye piyasası işlemlerinde ya
şanan ciddi değişimler, kriz ve sonrası dönemde, Türkiye'nin de içinde bulundu
ğu gelişmekte olan ekonomileri, global sermaye piyasaları hareketleri üzerindeki 
önemli etkileri nedeniyle ilgi odağı haline getirmiştir. Türkiye kurumsal anlam
da 30 yılı aşan bir sermaye piyasası deneyimine sahip gözüküyor olsa da, aslmda 
Osmanlı döneminden beri sermaye piyasaları ile iç içe olmuştur. İstanbul Finans 
Merkezi Projesi Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken uluslararası düzeyde dik
katleri üzerine toplayan bir projedir. Türkiye hedefini büyük belirlemiş ve yeni 
yüzyılın yıldız ülkesi olma yolunda kararlı adımlarla yürümeye başlamıştır.

Hedeflere ulaşmada yola çıkılan noktanın bir analizinin yapılmasının fay
dalı olacağından hareketle bu çalışmada mevcut durum iki açıdan ele alınmıştır. 
İlk olarak Türk sermaye piyasasının dünya ülkeleri arasındaki konumu nedir 
sorusuna bir cevap aranmıştır. Çalışmada, makroekonomik büyüklükleri bakı
mından Türkiye ile kıyaslanabilir olduğu düşünülen bazı gelişmekte olan ülkeler 
ile belli başlı gelişmiş ülkelerin sermaye piyasaları büyüklükleri ve oranları kriz 
dönemi ve son durum itibariyle değerlendirilmiş, Türkiye'nin sermaye piyasala
rı açısından kriz dönemi ve sonrasında dünyadaki konumu ve değişimi araştırıl
mıştır. İncelen göstergeler bazında kriz sonrası toparlanma sürecinde gelişmekte 
olan ülke borsalarının gelişmiş ülke borsalarına kıyasla daha iyi performans ser
giledikleri dikkatleri çekmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümde ise Türk sermaye piyasasının temel göstergeler 
açısından bir analizi yapılmaya çalışılmıştır. Bu analizde son dönemde yapılan 
çalışmalar sonucunda ulaşılan büyüklükler ortaya konulmuştur.
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1. Uluslararası Karşılaştırmalar

1.1. Borsalar

2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin etkisiyle genel olarak tüm 
ülkelerde düşen piyasa kapitalizasyonu 2009 yılı itibariyle toparlanma göster
miş, 2010 yılında da yükseliş eğilimini sürdürmüştür. 2008 yılında yaklaşık 118 
milyar A.B.D. dolarına düşen Türkiye'nin piyasa kapitalizasyonu rakamı, 2012 
yılsonu itibariyle yaklaşık 315 milyar A.B.D. dolarına ulaşmıştır.

Borsaların ekonomideki yerini gösteren piyasa kapitalizasyonu/GSYH ora
nı, Türkiye için 2008 yılında 0.16 iken, 2012 yılında 0.40'a çıkmıştır. Seçilmiş 16 
ülke için söz konusu oran karşılaştırıldığında 2008 yılında 14. sırada yer alan 
Türkiye'nin, 2012 yılsonu itibariyle Almanya'nın arkasında 13. sırada yer aldığı 
görülmüştür. Seçilen ülkeler arasında piyasa kapitalizasyonu/GSYH oranın en 
yüksek olduğu ilk üç ülke sırasıyla Malezya, İngiltere ve A.B.D. olmuştur. Geçen 
4 yılda hisse senedi piyasasının milli gelire oranının en fazla arttığı ülke ise oranı
0.30'dan 0.95'e yükselen Filipinler olmuştur.

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

Kaynak: WFE, IMF (2012 GSYH rakamları IMF tahminidir) * 2012'ye göre sıralama 

Not: Ülkelerin piyasa kapitalizasyonu rakamlarına WFE (World Federation of 
Exchanges)'de verilen o ülkeye ait olan borsa ya da borsaların verileri toplanarak ulaşıl
mıştır.
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Grafik 2: Toplam İşlem Hacmi/GSYH*
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Kaynak: WFE, IMF (GSYH rakamları IMF tahminidir) * 2012'ye göre sıralama

Not: Ülkelerin işlem hacmi rakamlarına VVFE'de verilen o ülkeye ait olan borsa ya da bor- 
saların verileri toplanarak ulaşılmıştır.

2007 yılında yaklaşık 294 milyar A.B.D. doları olan ÎMKB toplam işlem hac
mi, 2008 yılında yaşanan küresel krizin etkisiyle yaklaşık 50 milyar A.B.D. doları 
azalarak 248 milyar A.B.D. dolarına gerilemiş, 2012 yılında ise 358 milyar A.B.D. 
dolan olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı itibariyle toplam işlem hacminin GSYH'ye 
oranında 0.34 ile Türkiye 15 ülke arasında 10. sırada yer alırken, 2012 yılında 0.46 
ile 6. sıraya yükselmiştir. Söz konusu oranın en yüksek olduğu 3 ülke sırasıyla 
A.B.D., İngiltere ve İspanya olmuştur.

Halka açık şirket sayıları karşılaştırıldığında Türkiye'nin 16 ülke arasında 
11. sırada olduğu görülmektedir. 2008 yılında 323 olan şirket sayısı 2012 yılın
da 404'e yükselmiştir. Karşılaştırmada ilk sırada 6,856 şirket ile Hindistan yer 
alırken, 2008 yılından bu yana şirket sayısı en fazla artan ülke Çin olmuştur 
(1,604'den 2,494'e).
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Grafik 3: Şirket Sayısı*
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Kaynak: WFE * 2012'ye göre sıralama

Not: Ülkelerin rakamlarına VVFE'de verilen o ülkeye ait olan borsa ya da borsaların veri
leri toplanarak ulaşılmıştır.

2008 ve 2012 yılsonu itibariyle borsa performansları değerlendirildiğin
de 2008 yılında seçilen tüm borsaların zarar ettiği, %65.5 ile en çok zarar eden 
borsanın Atina Borsası olduğu, en az zarar edenin ise %32.8 ile Londra borsası 
olduğu görülmüştür. İMKB 2008 yılını %51.6 düşüşle kapatmıştır. 2008-2012 per
formansları değerlendirildiğinde ise seçilen borsalar arasında en yüksek getiriyi 
%210 ile Filipin borsası sağlamış, hemen ardından %191 ile İMKB gelmiştir. İnce
lenen dönemde en yüksek getiriyi sağlayan borsaların kriz döneminde oldukça 
düşen gelişmekte olan ülke borsaları olduğu görülmüştür. 2011-2012 performans
ları incelendiğinde ise bu ülkeler arasında en çok kazandıran borsanın %52.6 ile İMKB 
olduğu, en az kazandıran borsaların ise Çin borsaları Shenzhen ve Shanglıai olduğu göz
lenmiştir.
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Grafik 4: Borsa Performansları*
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Hisse senedi piyasasının likiditesine ilişkin bir gösterge olan devir hızı sıra
lamasına bakıldığında İMKB'nin oldukça likit bir piyasa olduğu görülmektedir. 
Arjantin, Filipin, Malezya, Brezilya ve Türkiye dışındaki ülke borsalarının 2012 
yılı devir hızı rakamları 2008 yılına kıyasla düşüş göstermiştir. 2008 yılında %112 
ile Çin (Shangai ve Shenzen SE), Kore, Almanya ve Japonya borsalarının ardında 
6. sırada yer alan İMKB, 2012 yılında %133 ile Shenzhen SE'nin ardından 2. sıra
da yer almıştır.

1.2. Yatırını Fonları

Avrupa Fon ve Varlık Yönetim Birliği (European Fund and Asset Manage
ment Association - EFAMAJ'nden alman verilere göre Türkiye Eylül 2012 iti
bariyle, yaklaşık 16 milyar A.B.D. doları portföy değerine sahip olup, yatırım 
fonları portföy değeri/GSYH sıralamasında 0.02 ile 14 ülke arasında 11. sırada 
yer almıştır. Söz konusu oran Türkiye için kriz döneminden bu yana değişiklik 
göstermemiştir.

2012 değerleri incelendiğinde 0.81 ile ilk sırada yer alan A.B.D.'nin ardın
dan, 0.43 ile gelişmekte olan ülkelerden Brezilya'nın geldiği görülmüştür. 2008- 
2012 tarih aralığında yatırım fonları portföy değeri/GSYH oranı en fazla artış 
gösteren ülke, rakamı 0.19'dan 0.39'a yükselen İngiltere olmuştur.

Grafik 5: Yatırım Fonları Toplam Değeri /GSYH*

■ 2012/09

■ 2008
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* 2012/09'a göre sıralama

Kaynak: EFAMA, IMF (GSYH rakamları IMF tahminidir)
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Türkiye, Eylül 2012 itibariyle yatırım fonları sayısı sıralamasında 2008 yılı 
sonunda da olduğu gibi 14 ülke arasında 10. sırada yer almıştır. 2008 yılından 
2012 yılına kadar geçen 4 yılda Türkiye'nin yatırım fonları sayısı 47 adet artarak 
351 adede ulaşmıştır. Bu süreçte yatırım fonları sayısı oransal olarak en fazla artış 
gösteren ülke Çin olmuştur (fon sayısı 429'dan 994'e yükselerek %132 artmıştır).

2.3. Dünya Ekonomik Fonımu'na Göre Sermaye Piyasası 
Göstergelerinde Türkiye'nin Yeri

Tablo 1, Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2009 ve 2012 yıllarında yayın
lanan Finansal Gelişmişlik Raporu'nda sunulan bilgilerin derlenmesi ile oluştu
rulmuştur. Dünya Ekonomik Forumu tarafmdan hesaplanan, Finansal Gelişmiş
lik Endeksi'nde finansal gelişmişlik 7 temel kıstas; kurumsal ortam, iş ortamı, 
finansal istikrar, bankacılık sektörü, bankacılık dışı finans sektörü, finansal piya
salar ve finansal erişim çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Finansal gelişmişlik endeksinde Türkiye 2009 yılında bulunduğu 44. sıra
dan (55 ülke arasında) 2012 yılında 42. sıraya yükselmiştir (62 ülke arasında). 
Raporda, ülkelerin finansal gelişmişlik endeksindeki, bankacılık dışı finansal 
hizmetler endüstrisindeki, finansal piyasalardaki, finansal düzenlemelerdeki 
ve sermaye piyasaları büyüklüklerindeki durumlarına göre sıralamaları veril
mektedir. Türkiye'nin incelenen ülkeler arasındaki sıralaması Tablo l'd e  veril
mektedir. Sıralamalardaki yerimiz incelendiğinde; menkul kıymet borsalarınm 
düzenlenmesi konusunda 2009 yılında 55 ülke arasında 41. sırada yer alırken, 
2012 yılında 62 ülke arasında 16. sıraya yükseldiğimiz görülmektedir. Birincil 
halka arzlarda sayı olarak dünya payımız, artan halka arzlarla 32. sıradan 16. 
sıraya yükselirken, yatırımcı korumasının gücü sıralamasında 25. sıradan 31. sı
raya düştüğümüz görülmektedir. Menkul Kıymetleştirmenin GSYH'ye oranında
22. sıradan 57. sıraya, menkul kıymetleştirmeler içerisindeki pay sıralamasında 
20. sıradan 39. sıraya düştüğümüz, piyasanın likiditesini gösteren hisse senetle
rinin devir oranında 16. sıradan 1. sıraya, piyasa kapitalizasyonunun GSYH'ye 
oranında 48. sıradan 42. sıraya, işlem hacminin GSYH'ye oranında ise 32. sıradan
23. sıraya yükseldiğimiz gözlenmektedir. Ayrıca, 2009 yılında 41. sırada yer al
dığımız yerel hisse senedi piyasası yoluyla finansman değerlendirilmesinde 25. 
sıraya, girişim sermayesinin bulunabilirliği sıralamasında ise 52. sıradan 43. sıra
ya yükseldiğimiz görülmektedir.
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Grafik 6: Yatırım Fonları Sayısı*
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Kaynak: EFAMA, * 2012/09'a göre sıralama

2. Türkiye Sermaye Piyasasında Son Durum

Türk sermaye piyasasının, dünya genelindeki durumunun analizinin ardın
dan; bu bölümde temel değişkenler bazında Türkiye sermaye piyasasında son 
durum İncelenmektedir.

2011 yılsonu itibariyle 473 milyar TL olan menkul kıymet stok tutarı, 2012 
yılsonu itibariyle %8.5'lik artışla 513 milyar TL'ye ulaşmıştır. Toplam menkul 
kıymet stoku içerisinde kamu kesimi ağırlıklı olup, 2012 yılsonunda kamunun 
payı %75 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle toplam menkul kıymet stokla
rında kamu ve özel sektör dağılımı inceldiğinde ise özel sektörün payındaki artış 
dikkat çekicidir. 2002 yılında %8 olan söz konusu oranın 2012 yılında %25'e ulaş
tığı gözlenmiştir.

2009 -  2012 yılları arasında pay piyasasında gerçekleşen halka açılmalar in
celendiğinde, toplam 64 adet şirketin halka açıldığı, halka arzlardan elde edi
len toplam hasılatın ise 4.9 milyar TL'yi bulduğu görülmüştür. Ayrıca, T. Halk 
Bankası A.Ş.'nin ikincil halka arzı, elde edilen yaklaşık 4.5 milyar TL'lik gelir ile 
Türkiye'de yapılan en büyük ikincil halka arzdır. Bu halka arz kamu için önemli 
bir gelir kaynağı oluşturmasmın yanı sıra, sermaye piyasalarının derinleşmesi 
ve gelişmesi için atılan önemli bir adım olmuştur. 2009 yılında kurulan gelişen 
işletmeler piyasasında ise kuruluşundan bu yana toplamda 12 şirket halka arz 
edilmiş ve bu halka arzlardan toplam 113 milyon TL'lik gelir elde edilmiştir.
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Tablo 1: Sermaye Piyasası Göstergelerinde Türkiye'nin Yeri

Göstergeler
Türkiye Sıralama -  

2009 Raporuna göre 
(55 ülke arasından)

Türkiye Sıralama -  
2012 Raporuna göre 
(62 ülke arasından)

Finansal Gelişmişlik Endeksi 44 42

Yurtiçi Finansal Sektör Liberalizasyonu 51 46

Denetim ve Raporlama Standartlarının 
Kalitesi 45 38

Azınlık Haklarının Korunması 48 41

Menkul Kıymet Borsalannın Düzenlenmesi 41 16

Yatırımcı Korumasının Gücü 25 31

Kamu Borç Stokunun Yönetilebilirliği 29 21

Para Piyasası Enstrümanlarının GSYH'ye 
Oranı 40 33

Birincil Halka Arzlardaki Pay -  miktar 21 23

Birincil Halka Arz Hasılatı 30 28

Birincil Halka Arzlardaki Pay - sayı 32 16

Menkul Kıymetleştirmenin GSYH'ye Oranı 22 57

Menkul Kıymetleştirmeler İçerisindeki Pay 20 39

Hisse Senetlerinin Devir Oranı 16 1

Hisse Senedi Kapitalizasyonunun GSYH'ye 
Oranı 48 42

Hisse Senedi İşlem Hacminin GSYH'ye 
Oranı 32 23

10,000 Kişi Başına Düşen Kote Olmuş Şirket 
Sayısı 33 39

Yurtiçi Özel Kesim Tahvillerinin GSYH'ye 
Oranı 31 40

Uluslararası Özel Kesim Tahvillerinin 
GSYH'ye Oranı 38 47

Uluslararası Kamu Tahvillerinin GSYH'ye 
Oranı 17 23

Finansal Piyasa Sofistikasyonu 29 28

Girişim Sermayesinin Bulunabilirliği 52 43

Yerel Hisse Senedi Piyasası Yoluyla 
Finansman

41 25

Yabancı Doğrudan Yatırımların GSYH'ye 
Oranı 37 37

Kaynak: The Financial Development Report 2009,2012 - World Economic Forum
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Grafik 7: İMKB 100 Endeksi ve Piyasa Kapitalizasyonu
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Kaynak: İMKB, MKK

Kurul kaydına alınan borçlanma araçları incelendiğinde 2012 yılında, top
lam 71.1 milyar TL nominal değerde borçlanma aracı kayda alındığı gözlen
miştir. 2011 yılında söz konusu tutar 53.7 milyar TL olup, 2012 yılında yaklaşık 
olarak %33 oranında artış göstermiştir. 2012 yılında kayda alınan söz konusu 
borçlanma araçlarının 61.4 milyar TL nominal değerli kısmı bankaların ihraç
larından oluşurken, 3.3 milyar TL nominal değerli kısmı ise banka dışı finansal 
kurumların ihraç ihraçlarından oluşmuştur. Geriye kalan 6 milyar TL'yi aşkın 
nominal değerli kısım ise reel sektör tarafından ihraç edilmiştir. 2011 yılı içinde 
reel sektör tarafından ihraç başvurusu yapılan borçlanma aracı toplamı yaklaşık 
537 milyon TL olmuştur.

Saklamadaki hisse senetleri miktarının İMKB şirketlerinin toplam piyasa de
ğerine oranını ifade eden halka açıklık oranı 2009 yılında %35.4 iken 2013 Ocak 
ayı itibariyle %38.7'ye ulaşmıştır. 2012 yılında halka açılan 26 şirketten 17 tanesi 
ise sermayesinin %25 veya daha fazlasını halka açmıştır.

Grafik 7'de İMKB Hisse Senedi Piyasası Ulusal-100 Endeksi, borsada işlem 
görebilir payların piyasa değeri ile toplam piyasa değeri rakamlarının 2006 - 
2013/02 tarihleri arasındaki seyri verilmiştir. Grafikten de görüldüğü üzere, her 
üç serinin de 2008 yılında krizin etkisiyle ciddi miktarda düştüğü, 2009 yılı iti
bariyle toparlanma sürecine girildiği ve 2011 yılından bu yana ise yükseliş tren
dinin hüküm sürdüğü gözlenmiştir. 2008 yılsonunda 30,000 seviyesinin altına 
gerileyen İMKB 100 endeks değeri, 2012 yılsonu itibariyle 80,000 seviyelerine 
ulaşmıştır.
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Grafik 8.1: Menkul Kıymet Türüne Göre Toplam Portföy 
Değeri ve Yatırımcı Sayısı - Pay Piyasası
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Kaynak: MKK (Şubat ayma ilişkin veriler 14/02/2013 tarihi itibariyledir)

Yıllar itibariyle hisse senedi piyasası büyüklüğü yerli ve yabana yatırımcı 
ayırımında Grafik 8.1'de verilmiştir. 2013 yılı Şubat ayı itibariyle Borsa'da işlem 
gören hisse senetlerinin yaklaşık %65'i yabancı yatırımcılara aittir. Ancak, halka 
açık ve kapalı tüm paylar değerlendirildiğinde bu payın genel toplam içerisinde
ki ağırlığının %35 civarına gerilediği gözlenmiştir. Söz konusu grafikte yer alan 
verilere bakıldığında, 2008 yılında krizin de etkisiyle 42 milyar TL'ye gerileyen 
yabancı yatırımcıların saklama bakiyelerinin 2009 yılında 84 milyar TL'ye yük
seldiği, 2013 yılı Şubat ayı itibariyle ise 139 milyar TL seviyelerine ulaştığı görül
müştür.

Fon ve borsa yatırım fonlarının portföy değerlerinin 2006 - 2013/02 tarih 
aralığındaki seyrinin pay piyasası ile benzer bir seyir izlediği görülmekle birlik
te, fon sektöründe yabancı yatırımcılarının payının yok denecek kadar az olduğu 
gözlenmiştir. 2013 yılı Şubat ayı itibariyle fonların toplam portföy değerleri 31 
milyar TL'ye, söz konusu fonlara yatırım yapan yatırımcı sayısı ise yaklaşık ola
rak 2.8 milyona ulaşmıştır.
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Grafik 8.2: Menkul Kıymet Türüne Göre Toplam Portföy 
Değeri ve Yatırımcı Sayısı -  Fon

Kaynak: MKK (Şubat ayına ilişkin veriler 14/02/2013 tarihi itibariyledir)

Grafik 8.3: Menkul Kıymet Türüne Göre Toplam Portföy 
Değeri ve Yatırımcı Sayısı -  ÖSBA
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Uzun yıllar boyunca fazla bir değişim göstermeyen özel sektör borçlanma 
araçları, 2010 yılından itibaren ivme kazanmış, 2010 yılında 2.9 milyar TL olan 
değeri yaklaşık 10 kat artarak 2013 Şubat ayı itibariyle 29 milyar TL'ye, yatırım
cı sayısı ise 4,904'den 190,291'e ulaşmıştır. 2013 yılı Şubat ayı itibariyle toplam 
ÖSBA değeri içerisinde yabancı yatırımcıların payı ise %4 civarındadır.

Grafik 9: Bireysel Emeklilik Sistemi - Katılımcıların Fon Tutarı 
ve Yatırımcı Sayısı
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Kaynak: http/web2.egm.org.tr

Türkiye'de 2003 yılından itibaren faaliyette bulunan bireysel emeklilik siste
minde 2009 yılsonu itibariyle katılımcıların fon tutarı 9 milyar TL iken, 2012 yılso- 
nunda bu tutar iki katından fazla artış göstererek 20.3 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2013 
yılı Şubat ayı itibariyle sektördeki yatırımcı sayısı ise 3.3 milyona yaklaşmıştır.

3. Sonuç

Bu çalışmanın birinci bölümünde Türk sermaye piyasasının durumu çeşitli 
ülkelerle karşılaştırılarak sunulmuştur. Bu bölümde ortaya konan tablo geçmiş 
dönemlerde kurumsal alt yapının oluşturulması açısından önemli işler yapılmış 
olsa da, halen yapılması gereken çok iş olduğunu açık bir şekilde ortaya koymak
tadır. 2023'te Cumhuriyetin 100. Yılında Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi 
olma yolunda adımları sıklaştıran Türkiye için sermaye piyasalarında kat edil
mesi gereken zorlu parkurlar olduğu gerçeği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
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Çalışmanın ikinci bölümünde, ilk bölümde ortaya konan durumdan hare
ketle Türk sermaye piyasasının durumu yıllar itibariyle karşılaştırılarak veril
miştir. Bu bölümün verileri, ilk bölümle birlikte değerlendirildiğinde hangi nok
talarda odaklanmamız gerektiği açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kurumsal 
yatırım sektörünün geliştirilirken, piyasaya olan güvenin arttırılmasının önemi 
ortaya çıkmaktadır. Tüm değişkenler ve gelişme potansiyeli dikkate alındığında 
tasarruf oranlarının arttırılması açısından da sermaye piyasasının önemli bir rol 
oynayacağı görülmektedir. Yeni finansal araçlar, güçlü kurumlar ve kararlı bir 
irade ile Türk sermaye piyasasını, Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerine paralel 
noktalara çıkarmak mümkün olacaktır.
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FİNANSAL PİYASALARDA KOMPLEKSİTE, 
KAOS VE DÜZENLEME

Rüya ESER1 

Özet

Bu çalışmada fizikten alman kompleksite kavramı ve yönetemleri ilefinansal piyasa
lardaki kompleksitenin rolü ve yarattığı sorunlar üzerinde durulmuştur. Son dönemler
de finansal piyasalarda yaşanan çalkantıların geleneksel iktisat teorisi ve yöntemleriyle 
açıklanamaması, alternatif yöntem ve teorilerin yaratılmasına neden olmuştır. Böylece 
finansal piyasalara kaotik ve kompleks yapılar olarak bakılmaya başlanarak, yeni teoriler 
geliştirilmiştir. Ayrıca finansal piyasalarda yaşanan çalkantılar sonrası risken korunma
ya yönelik oluşturulan finansal yeniliklerle yaratılan menkul kıymet kompleksitesi, sınır
lı rasyonel yatırımcılarla piyasa başarısızlığının önemli bir unsuru haline gelmiştir.

1. Giriş

Günümüzde finansal piyasalardaki oynaklığın (volatility) ve krizlerin ne
denlerinin önceden belirlenerek öngörülmesi bu piyasalardaki finansal başarının 
vazgeçilmez koşullarından birisidir. Ancak son dönemlerde yaşanan finansal 
krizlerin önceden öngörülememesi, kullanılan yöntemler ile finansal piyasaların 
yapısının ve düzenlenmesinin yeniden sorgulanmasına neden olmuştur. Özellik
le 2007 yılındaki büyük finansal kriz, sadece dünya ekonomisini sarsmamış, aynı 
zamanda yerleşik iktisat teorisine dayanan ekonomistlerin, politika yapıcıların 
ve piyasa katılımcılarının finansal piyasaların fonksiyonu üzerindeki görüşlerini 
ve stratejilerini de değiştirmiştir.

Finansal piyasaların işleyiş dinamiklerinin geleneksel iktisat teorisi ve yön
temleriyle açıklanamaması, bu alana yeni sayısal yöntemlerin, özellikle de fizik 
ve matematiğin artan bir şekilde girmesini beraberinde getirmiştir. Böylece fi
zikteki gelişmelere paralel olarak kaos ve kompleksite yöntemlerine kayılmış, 
yeni finansal teoriler geliştirilmiş, finansal piyasalara "uyum sağlayan kompleks 
sistemler" olarak bakılmaya başlanmıştır.

1 Başuzman, Sermaye Piyasası Kurulu, reser@spk.gov.tr
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Ayrıca geleneksel olarak finansman amacına dönük olarak faaliyet gösteren 
finansal piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin türleri ve biçimleri ile ilgili 
olarak finansal yenilikler yapılarak, yeni hukuki düzenlemelere gidilmiş, özel
likle türev araçlarla kompleks bir finansal yapı oluşturulmuştur. Ancak krizler 
sırasında bir çok yorumcu, finansal yeniliğin finansal sistemi kompleks yaptı
ğını ve menkul kıymetlerdeki kompleksitenin sistemik piyasa başarısızlıklarmı 
tetiklediğini ifade edere, politika yapıcılar ve düzenleyiciler finansal piyasaların 
kompleksitesi ile, özellikle kompleks menkul kıymetlerle uğraşmanın yollarını 
aramaya başlamışlardır.

Bu çalışmada kompleksitenin finansal piyasalardaki rolü ve yarattığı sorun
lar üzerinde durulacaktır. Çalışmada teknik ayrıntılardan kaçınılarak, önce kaos 
teorisi, kompleksitenin tanımı ve doğası açıklanacak, ardından geleneksel iktisat 
teorisinin finansla ilgili teorileri ile kompleksite iktisadında kabul edilen finansal 
teorilerin farklılıklarına ve geleneksel iktisadın piyasalarla ilgili başarısızlıkla
rına değinilecektir. Daha sonra finansal piyasalarda kompleksitenin ölçülmesi 
için kullanılan tekniklere ve bu tekniklere rağmen krizlerin öngörülemesini en
gelleyen unsurlara, özellikle de düzenleme kompleksitesine ve bunun yarattığı 
sorunlar ela alınacaktır.

2. Kaos ve Kompleksite Teorisinin Gelişimi

17. yy.'dan 19.yy.'a kadar klasik bilime durağanlık, denge ve determiniz
mi (belirleyimcilik) içeren Newton'cu indirgemecilik (reductionism) ile mekanik 
dünya görüş hakimdi. Termodinamik ve kuantum mekaniğinin keşfi Newtoncu 
bakış açısını (Newton mekaniği=klasik mekanik) değiştirmiş ve bilime olasılık 
durumu ile belirlenen doğal bir belirsizlik, durağan olmama, dengede olmayan 
dinamikleri katmıştır. Böylece bilimde yeni bir paradigmanın ortaya çıkmasına 
neden olmuştur (Velasquéz 2009,9).

Kuantum mekaniğinde, doğrusal olmayan dinamik davranış sergileyen sis
temlerde, statik durum, düzen, kaos ve kompleksite olmak üzere dört davranış 
durumu belirlenmiştir. Kaus, doğrusal olmayan (nonlincer), fakat gerçekte deter- 
ministik (belli bir sabit kurala bağlı) sürecin bir parçası olan dinamik sistemlerin 
düzensiz (hiç beklenmedik şekilde, durağan olmayan) ve öngörülmez davramşı 
olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, kaos, rastgeleliğin ve düzensizliğin 
deterministik sistemde artmasıdır.

Kaos yaklaşımı, Nevvton'un, her şeyin belirli ve tahmin edilebilir olduğu gö
rüşünü reddetmektedir. Öngörülemez davranışlar içeren kaotik sistemler, çoklu
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nedenli, doğrusal olmayan2, geribeslemeli3 (feedback), beklenmeyen sonuç üre
ten ilişkilerden etkilenen, başlangıç koşullarına4 (yörüngeler-trajectories) bağım
lı olan sistemlerdir (Velasquez 2009,14). Kaotik davranış periyodik uzun vadeli 
davranış olup, yörüngeleri vardır; sabit bir noktada istikrar bulmaz. Düzensiz 
davranışlar rassal etkiden değil, sistemin doğrusal olmamasından gelmekte
dir. Kaotik sistemlerin matematiksel olarak deterministik olduğu söylenebilir. 
Çünkü başlangıç şartlarının ölçümleri kesin olursa, onların yörüngelerinin son 
noktasını türetmek mümkün olmaktadır. Ayrıca bir sistemin kaotik sayılması 
için, fraktal5 boyutunun olması gerekir. Fraktal, kaosun tahhayülü olup, kendine 
benzeme özelliği gösteren karmaşık geometrik biçimlerin bir bütünüdür. Fraktal 
analiz, doğrusal davranışı kaotik ve doğrusal olmayan davranıştan ayırt etmeyi 
amaçlamaktadır.

Kaos teriminin sıklıkla kompleksite ile değişimli olarak kullanıldığı görül
mektedir. Kompleksite kaosa geçiş noktasıdır. Yani kompleksite, düzen ve kaos 
arasındaki sınırda ortaya çıkmakta olup, düzen ve düzensizliğin orta noktasıdır. 
Kompleksite, finansal piyasalar üzerinde yapılan çalışmalarda esas ilgilenilen ko
nudur. Fakat kompleksitenin disiplinler arası soruşturulmasından dolayı komp- 
leksitenin biçimi üzerinde bir uzlaşma olmadığından, kompleksite teriminin 
standart bir tanımı bulunmamaktadır. Fizikçi Lloyd (2001) 45 farklı kompleksite 
tanımı olduğunu ifade etmektedir. Ancak, kompleks sistemleri genel düzeyde 
tanımlamak mümkündür. Rickles (2008) farklı hesaplamaları paylaşan komplek
site tanımlarının temel özelliklerini belirtmiştir. Bunlar; bir kompleks sistem bir
çok alt birim içermeli, alt birimler birbiriyle etkileşimli olmalı ve alt birimler ara
sındaki bu etkileşim doğrusal olmamalıdır. Buradan hareketle kompleksite için

2 Nedenler ve etkilerin orantılı olmamasıdır. Matematiksel olarak fonksiyonlar parabolik (kuadratik) 
fonksiyon biçimindedir.

3 Geri besleme terimi bilgiyi alandan verene aktığı tam bir dairesel döngüyü ifade eder. Kaotik 
sistemler, bir önceki dönemde elde edilen çıktının bir sonraki dönemde girdi olarak kullanıldığı 
geribeslemeli sistemlerdir.

4 Kaosun rassal yapısı başlangıç şartlarına duyarlı karakteristiği tarafından verilmektedir. Başlangıç 
koşullarına bağımlılık söz konusu olduğunda; çok küçük değişimler çok büyük çalkantılara yol 
açabilmekte, tahmin yapmak imkansız bir hale gelmektedir. Önemsiz gibi görülen girdiler zaman 
geçtikçe sistemin davranışını büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Bu durumun en popüler versiyonu, 
1960'Iarın başında Lorenz tarafından açıklanan 'Kelebek Etkisi"dir (Velasqu6z 2009). Bir kelebeğin 
kanatlarını bir yerde çırpmasının, uzaklarda büyük bir akıma neden olması ile ifade edilmektedir.

5 Fraktal terimi "parçalanmış" ya da "kırılmış" anlamına gelen Latince "fractus" sözcüğünden 
türetilmiştir Fraktal terimi ilk kez matematikçi Mandelbrot tarafından kullanılmıştır. Fraktal birçok 
doğal oluşan sistemlerde (kar tanesi, kan damarlarında) görülür. Fraktal; matematikte, çoğunlukla 
kendine benzeme özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adıdır. Fraktallar, klasik, 
yani Öklit geometrisindeki kare, daire gibi basit şekillerden çok farklıdır, fraktal cisimler, düzensiz 
biçimlidirler.
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doğrusal olmama gerekli, fakat yeterli şart değildir (Rickles 2008,4-5). Kompleks 
sistemler doğrusal olmama, kesiklik6(discontinuities), patika bağımlılığı7, başlan
gıç durumuna duyarlılık biçiminde özellikler göstermektedir. Bu karakteristikle
rin hepsi birlikte Knightian anlamında (Knightian belirsizliği) sistemi tamamıyla 
öngörülemez ve belirsiz yapmaktadır (Landau 2009).

Kompleksitenin tanımlama zorluğu, bu kavramının komplike (complicated), 
zorluk çokluk (multiplicity) gibi kavramlarla karıştırılmasını ya da birbirinin ye
rine kullanılmasına neden olmaktadır (Potts 2007). Komplike olmak "karmaşık 
ve anlaşılması güç olm ak" anlamına gelmektedir. Başka bir değişle, bir komp
like sistem alt unsurlara ayrışabilmekte ve bu alt unsurların her birinin analiz 
edilmesi ile anlaşılabilmededir. Tam aksine, kompleks bir sistem sadece bütün 
olarak unsurların analiz edilmesi ile anlaşılabilir, hemen hemen onu oluşturan 
kısımların sayısından bağımsızdır.

Ayrıca, kendi kendini örgütleyen ve dinamik davranışı basit durağanlıktan 
ve kaostan farklı olan, bazı doğrusal olmayan dinamik sistemler bulunmakta
dır. Bu sistemlerin genel matematik terimi olarak tanımlanması kolay olmamak
la birlikte, bunlar "kompleks uyum sağlayan sistem ler"8 (complex, adaptive 
systems-CAS) olarak adlandırılmaktadır (Albin 1998, 14). Bunlar çevresindeki 
enformasyonu (information) özümseyip tepki vermesine yardımcı olacak bilgi 
(knowledge)9 stoku yaratan sistemler olarakda tanımlanmaktadır (Foster, 2005).

Böylece orijinal olarak fizik ve biyoloji gibi doğa bilimlerinde uygulama bu
lan ve bilime yeni bir yaklaşım getiren kompleksite teorisi, 1970'lerin sonunların- 
dan itibaren sosyal bilimlerde de gündeme gelmeye başlamıştır.

6 Alacağı değer belli bir rassal deneyin sonucuna bağlı olan değişkenlere "rassal değişken" denir. 
Kesikli rassal değişkenin alacağı değerler sayılabilir (sonlu ya da sonsuz) olan rassal değişkendir. 
Örneğin bir kavşağa 1 dakikada gelen araba sayısı, 1 yıldaki yağışlı günlerin sayısı gibi. x kesikli 
veya kesiksiz olasılık değişkeni ve f(x) olasılık yoğunluk fonksiyonu olmak üzere; x kesikli ise x'in 
tanımlı olduğu tüm değerler için toplam f(x)=l'e; x sürekli ise x'in tanımlı olduğu aralık için f(x)'in 
belirli integrali l'e eşit olmalıdır.

7 Sistemdeki tarihsel-bağımlılığın (history-dependence) bir sonucu olup, geçmişin bugün üzerindeki 
belirleyici etkisini vurgulayan bir kavramdır.

8 Kompleks uyum sağlayan bir sistem, özü itibariyle kendi kendini örgütler, uyum sağlar, 
öğrenir, çevre içinde yaşamak ve konumunu güçlendirmek için tepkiler verir. Uyum, öğrenme ve 
tepkiler sistemdeki her bir hiyerarşik kademede ortaya çıkar. Bazen bir kademedeki uyum, küçük 
dalgalanmalarla, bütün kademelerde uyum sağlama sürecini başlatır. Kompleks uyum sağlayan 
sistemler, bu içsel doğrusal olmayan dinamikler yoluyla yaşamlarını sürdürmek için kendilerini 
sürekli yeniden yaratırlar.

9 İngilizcede "information" aktarım yoluyla edinilen bilgi, "knowledge" ise tecrübe ya da eğitim 
yoluyla edinilen bilgi anlamına gelmektedir. İlkine haberleri dinleyerek, gazete okuyarak ya da 
binlerinden işitilerek öğrenilen şeyler, İkincisine de bir tüccarın işlerini nasıl yürüteceğine ilişkin 
tecrübeye dayalı bilgisi örnek olarak verilebilir.
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3. Neoklasik İktisattan Finans Teorisine

Newton mekaniğinin mirası 19 yy.'ın iktisadi düşüncesinde, özellikle ne
oklasik iktisat ve finans teorisinde etkin olmuştur. Bu çerçevede, neoklasik ikti
sat teorisinde bireylerin (ajan) rasyonel, tercihlerinin homojen olduğu, mevcut 
bilgileri temel alarak birbirlerinden bağımsız olarak davrandıkları, böylece her 
zaman kendi faydalarını maksimize ettikleri, olasılıkları uygun olarak değer
lendirdikleri varsayılmıştır (Camerer 1999, 10575). Ayrıca neoklasik teori bilgi 
asimetrisi ve işlem maliyetinin olmadığı tam rekabet piyasası, mükemmel tersi
nir/tersine dönüşme10 (reversible) ile durağan kararlı dengeye yönelen, arbitraj 
olanağı olmayan belirleyici ekonomik sistemli ideal bir dünya tanımlamaktadır 
(Velasquéz 2009, 28).

Modern finans teorisi ise 1960'ların başında Fama ve Samuelson'un çalış
maları ile doğmuştur. Bu ortaya çıkışta iki bilimsel disiplin, olasılık teorisi ve 
iktisat temel rol oynamıştır. Geleneksel finansın temelinde yatan en önemli öner
melerden biri olan etkin piyasalar hipotezine (EPH) ilişkin ilk tanımlama, Fama 
(1965) tarafından yapılmıştır. EPFI'ne göre, eğer mevcut olan tüm bilgiler piya
saya ulaşır ulaşmaz anında işlem gören varlıkların fiyatına yansıyorsa, adil bir 
fiyat belirlenmesi konusunda piyasa etkindir. Bu nedenle geçmiş bilgileri kul
lanarak gelecekteki fiyat değişimlerini öngörmek mümkün değildir, şimdiki ve 
gelecekteki fiyatlar geçmiş fiyatlardan bağımsızdır. Samuelson (1965) ise, riske 
karşı kayıtsız kalan yatırımcıların bulunduğu rekabet piyasalarında, getirilerin 
tahmin edilemez olduğunu, yani fiyatların rassal yürüyüş yerine martingale11 
yürüyüş gösterdiği üzerine yoğunlaşarak etkin piyasalar ifadesinin çerçevesini 
belirlemiştir.

Sermaye piyasası etkinliği için yeter şart varsayımları ise; menkul kıymet
lerde işlem maliyetinin olmaması, piyasa katılımcılarının bütün mevcut bilgilere 
maliyetsiz olarak ulaşması ve menkul kıymetlerin gelecek fiyatlarının dağılımı ile 
cari fiyatlarının şimdiki bilgilere bağlı olmasıdır. Fakat gerçek dünyada EPH'nin 
kabul ettiği gibi sürtünmesiz bir piyasa mevcut değildir. Piyasalarda işlemler ve 
bilgiler maliyetli olup, mevcut bilgiler karşısında bireyler arasında hem fikirlilik 
yoktur (Ryan 2006).

10 Tersinir kimyasal, fiziksel ve mekanik olarak geri dönüştürülebilir demektir. Örneğin maddenin 
eistirmesi tersinir bir olaydır.

11 Olasılık teorisinde martingale geçmiş olayların bilgisinin gelecek kazançları öngörmede yardımcı 
olmadığı adil bir oyun modelidir. Özellikle martingale rassal değişkenlerin bir düzenidir yada başka 
bir deyişle stokastik bir süreçtir. Belli bir zamanda geleceğin beklenen en iyi değeri, bugünkü değere 
eşittir.
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EPH'nin bir uzantısı olan rassal yürüyüş teorisinde ise, finansal varlıkların 
fiyat değişimlerinin izlediği stokastik süreçlerde, rassal bilgilerin fiyat değişimle
ri için tek neden olduğu kabul edilmektedir. Bundan dolayı yeni bilgi bulunma
dığında, fiyatta herhangi bir hareket beklemenin de nedeni yoktur. Teorik olarak 
rassal yürüyüş sürecinde, fiyat değişimleri birbirinden bağımsız ve benzer dağı
lıma sahip (iid- identically, independently distributed), beklenen değeri (ortala
ması) sıfır ve varyansı sabit (zaman içinde değişmeyen) dağılım göstermektedir 
(Marschinski ve Matassini 2001).

Bu temel görüşlere dayanarak geçen 60 yılda, finans teorisinin sermaye pi
yasası kısmı neoklasik perspektiften, rasyonel yatırımcılara dayanan etkin piya
salar hipotezi ve rassal yürüyüş teorisi ile rekabetçi dengenin finansal teorilerini 
içeren, menkul kıymetlerin değerlenmesi (hisse senedi, borçlanma araçları, türev 
araçlar) ve risk yönetimi ile performans ölçümünü kapsayan portföy yönetimi 
şeklinde gelişmiştir.

Ancak 1950'lerde Simon (1955) karmaşık problemlerin çözülmesinde ve 
belirsizlik altında karar almada bireylerin zihin kapasitesinin sınırlı kaldığını 
vurgulayarak, "sınırlı rasyonellik" (bounded rationality) kavramını ortaya koy
muştur. Daha sonra 1970'lerde Tversky ve Kahneman'm (Kahneman ve Twersky 
1973, 1979; Tversky ve Kahneman 1974, 1981) öncülük ettiği davranışsal iktisa
dın gelişmesiyle, rasyonel bireyler yerine, insanların kararlarında, kısa yollar 
(heuristics) ile bilişsel yanlılıkların (cognitive biases)12, çerçeveleme etkisinin13 
(framing effect) ve beklenti (prospect) teorisinin etkili olduğunu göstermişlerdir 
(Eser ve Taigonbaeva 2011). Son yıllarda gelişen davranışsal araştırmalar, piyasa 
katılımcılarının irrasyonel karakterleri ve piyasa anomalileri arasında kuvvetli 
bir bağlantı bulunduğu ve bireylerin bilişsel sınırları olduğunu belirlemiştir.

Ayrıca, 1980'li ve 1990'Iı yıllarda ortaya çıkan deregülasyon ve izlenen mak- 
ro ekonomik politikalar nedeniyle yatırım portföylerinin uluslararası nitelik ka
zanması sonucunda sermaye piyasasında finansal varlıkların fiyatlarında vola- 
tilitenin yükselmesi, risklerin artmasını beraberinde getirmiştir (Marschinski ve 
Matassini, 2001). Özellikle mevsimsel anomaliler, fiyatların fazla reaksiyonları 
ve aşırı volatilite, fiyatların kendi denge değerleri olmadığını, yatırımcıların ras-

12 Psikoloji alanında insan davranışına ilişkin yapılan araştırmalarda elde edilen bilgilerden 
davranışsal iktisat ve finans literatüründe sıkça kullanılan başlıca yanlılıklar şunlardır; aşırı güven 
(overconfidence), aşırı iyimserlik (wishful thinking/optimism), bulunabilirlik kısa yolu (availability 
heuristic), pişmanlıktan kaçınma (regret aversion), temsiliyet kısa yolu (representative heuristics), 
referans kısa yolu (anchoring heuristics), belirsizlikten kaçınma (ambiguity aversion), optimizasyon 
ve öz kontrol problemleri, yanlış ilişkilendirme (misattribution).

13 Çerçeveleme, bastleştirme, veri işlenmesinde formulüze edilmemiş kurallar olup, bilginin 
odaklanması ve yapısı, algısı, manası ve bağlantısı için sınırları tanımlayarak piyasa olaylarını 
yorumlanmasına yardım etmektedir (Svetlova 2008).
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yönel bireyler olarak hareket etmediğini ve piyasaların rassal yürüyüşü takip 
etmediğini ortaya koymuştur. Bu durum, bugünkü neoklasik teorinin, finansal 
piyasaların kompleksitesini açıklamada yetersiz kaldığını, gerçekleri fazla basite 
indergeyerek sadece ideal veya normal şartlar altında oluşabilecek sorunlara hi
tap ettiğini göstermektedir (Velasquez 2009,4).

4. Sermaye Piyasalarının Fraktal Yapısı

Yaşanan gelişmeler neoklasik teorinin rasyonelite, kusursuz piyasa ve den
ge varsayımlarının, düzlük, devamlılık ve simetri içeren matematiksel uygula
malarının değişmesine neden olmuştur. Böylece sermaye piyasalarının düzen
sizliklerini ölçmek ve gerçek piyasa dinamiklerini açıklamak için uygun araçlar 
sağlayan alternatif teroriler aranmaya başlanmıştır. Bu amaçla istatistiksel fizik
ten yararlanılmaya yönelinerek, ölçekleme (scaling) ve fraktallık kavramı fınansa 
girmiştir.

Finansal piyasalar başlangıç şartlarına duyarlı olan deterministik dinamik 
sistem olarak ele alındığında, kaos mevcuttur. Ayrıca finansal piyasalarla ilgili 
bilgi unsurundaki eksiklik uzun vadeli öngörü yapmaya engel olabilmektedir. 
Öngörülemeyen uzun vadeli davranış ise finansal piyasalardaki kaosu artırmak
tadır. Fakat fraktal yapılar, parçaların bütünle benzerlik göstermesi nedeniyle, 
finansal piyasalarda yatı run yapanlara piyasa davranışının uzun dönemli hafıza
sıyla ilgili önemli bilgiler sunabilmektedir. Böylece fraktal geometrinin gelişme
siyle birlikte, finansda karmaşık ve kaotik yapıya sahip olan piyasa davranışları 
daha iyi belirlenmeye başlanmıştır (Eren, Eser ve Kırer 2011).

Fraktal piyasa analizi, kaos ve kuantum teorilerini kullanarak finansal pi
yasaların içsel tahmin edilebilirliğinin araştırmasına ve tanımlamasına öncülük 
eden bir yaklaşımdır. Fraktallar finans piyasalarma ilk kez Mandelbrot (1963) ta
rafından uygulanmıştır. Mandelbrot spekülatif piyasa fiyatlarının (pamuk fiyat 
değişimlerinin dağılımını) fraktal bir süreci takip ettiğini bulmuş ve bu süreci 
fraktal Browian hareket olarak tanımlamıştır (Los 2003, 289-290). Mandelbrot, 
fiyat değişimlerinin dağılımında kuyruklarda, beklenenden daha fazla gözlem 
sayısı bölündüğünü vurgulamış ve bu tür davranış gösteren fiyat hareketlerinin 
sonsuz varyansa sahip durağan Pareto dağılım özelliklerine sahip olduğunu gös
termiştir. Böylece Mandelbrot, Levy kanunu14 olarak bilinen Gaussian olmayan 
dağılımın kullanımına öncülük etmiştir. Esasen durağan Paretocu dağılımlar, öl
çekleme özelliğine veya şişman/kalın kuyruklu (fat tail= leptokörtik) ve finansal 
getirilerin dağılımında yüksek tepe noktaların olduğunu varsayan güç kanunu 
(power law) ilişkisine izin vermektedir.

14 Güç kanununun asimptotik ilişkisi / (x) —> x '  formundadır, burada x değişken ve cc>0 olan bir 
sabittir. x, 3-4 bandında ise bu dağılım güç kanunu olmakta; <x>2 ise, merkezi limit teoremine göre 
normal dağılıma yaklaşmakta; *<2 ise Levy durağan dağılımı olmaktadır.
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Peters (1996) Mandelbrot'dan yola çıkarak sermaye piyasasınm belirleyi
ci karakteristiğini ve rassallıkla ters düşen durumları modellemek için fraktal 
piyasa hipotezini (FPH) öne sürmüştür. FPH, günümüz sermaye piyasasını be
lirleyen çalkantı, kesikli ve periyodik olmamayı anlamak için sağlam (robust) 
teorik katkılar yapmıştır. FPH'ine göre, piyasada farklı zaman evrelerinde yatı
rımcıların etkin işlem yapması ve fiyatın adil değerden kapanması için piyasanın 
yeterli likitideyi sağlaması gereklidir. Bu nedenle likitide anlamında piyasanın 
ana fonksiyonu işlem aktiviteleri için durağan bir çerçeve sağlamaktır. FPH'nin 
temel süreçleri olarak şunlar sayılmaktadır (Peters 1996);

• Piyasa, farklı yatırım evrelerinde çok sayıda yatırımcıdan oluştuğu za
man durağan durumdadır.

• Bilgi seti uzun vadeden çok, kısa vadedeki piyasanın sezişine ve teknik 
faktörlere bağlıdır. Piyasadaki yatırım evreleri artarsa, uzun vadeli te
mel bilgiler baskın hale gelmektedir.

• Eğer bir olay yatırımcının yatırım zamanı evresini değişitirirse, piyasa 
dengesi bozulur, fiyatlar kısa vadede teknik işlemlerin (technical tra
ding) ve uzun vadede temel değerlemenin kombinasyonunu yansıt
maktadır.

Tablo:l- EPH ve FPH'nin Karşılaştırılması

Etkin Piyasa Hipotezi Fraktal Piyasa Hipotezi

Odak (focus) Piyasa etkinliğine ve varlıkların 
adil değerlenmesine odaklıdır. Piyasa likiditesine odaklıdır.

Piyasa
Piyasa dengededir. Devamlı 
olarak bütün ölçeklerde 
istikrarlıdır.

Piyasa bir dengeye ulaşamaz, her 
bir yatırım evresinde farklı denge 
durumları vardır.

Normal dağılımın 
geçerliliği

Değişkenler normal 
dağılmaktadır, Gaussian istatistik 
geçerlidir.

Gaussian olmayan istatistik 
geçerlidir.

Piyasa hafızası

Piyasa rassal olarak davranmakta 
ve bunda geçmiş olayların etkisi 
yoktur. Ekonominin hafızası, 
tarihsel korelasyonu yoktur.

Sistemin yolunun belirlenmesinde 
geçmiş önemli bir rol 
oynamaktadır. Bundan dolayı 
tahmin sadece kısa vadede 
mümkündür. Ekonominin 
hafızası, tarihsel korelasyonu 
vardır.

Süreç Durağan süreç vardır. Durağan olmayan süreç vardır.

Tekrarlanma
Herhangi bir ölçekte tekrarlanan 
şekiller/örüntüler (pattems) 
yoktur.

Bütün ölçeklerde birçok 
tekrarlanan şekiller vardır, 
örneğin Elliot dalgalan.

Kaynak: Velasquez 2009,35.

Etkin piyasalardan, fraktal piyasalara geçişin farklılıkları aşağıdaki Tabloda 
özetlenmiştir. Fraktal bilimi sadece teorik varsayımları değiştirmemiş aynı za
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manda finansta matematik dilini ve yöntemlerini de değiştirmiştir. Böylece ser
maye piyasaları için finansal verilerin dağılımlarının normal (Gaussian) dağılım 
olarak tanımlanamayacağı ortaya konularak, Gaussian istatistikten, fraktal ista
tistiğe geçilmiştir. "Fraktal istatistik" büyük ve kesikli fiyat değişimlerinin Ga
ussian istatistiğin tahmin ettiğinden daha yaygın olduğu görüşündedir. Çünkü 
finansal piyasalarda işlemler, zamanın farklı anlarında yapılıp, ayrı birimlerde 
kote edildiğinden, matematiksel olarak bir fiyat serisi asla devamlı olamamak
tadır. Eğer fiyatlar bir fiyattan diğerine yavaşça değişiyorsa, dağılımın normal 
dağıldığını tahmin etmek mümkündür. Finansal piyasaların kesiklilik özelliği, 
şişman kuyruk15 dağılımını yansıtır ve normal dağılımdan sapan bu veriler şiş
man kuyruğun çeşitli biçimlerini içerir (Eser ve Kırer 2009).

Fraktal teoriden ve kaos teorisinden gelen kavramları geleneksel kantitatif 
yöntemlerle birleştiren yeni sermaye piyasası teorisi, piyasa davranışlarını tahmin 
etmeye ve açıklamaya çalışmaktadır. Böylece finansal piyasaların devamlı olarak 
kayıt altına alınarak, finansal varlıkların her bir işlem seviyesine ait çok büyük 
miktarda verilerin mevcut olması ile finansal sistemlerdeki getiri ve oynaklığın 
modellenmesinde istatistiksel fiziğin unsurları kullanılmaya başlanmıştır.

5. Finansal Piyasalarda Modelleme ve Kaosun Ölçülmesi

Finansal piyasaların modellenmesine ilişkin yazında, birbirinden farklı iki 
yaklaşımdan bahsedilmektedir. Bu yaklaşımlardan birincisi "ajan bazlı model
ler" (ABM), İkincisi ise "zaman serisi analizlerine dayalı modeller" dir. Ajan 
bazlı modeller, finansal piyasaları "uyum sağlayan kompleks sistemler" olarak 
ele almakta ve mikroskopik dinamiklerden yola çıkarak makroskopik özellikle
ri belirlemeye çalışmaktadır. Bu modellerde finansal piyasalardaki işlemcilerin 
zekası, evrimi, karmaşık karar alma süreçleri ve sezgileri dikkate alınmaktadır 
(Toth 2008,17-18).

Finansal piyasaların modellemesindeki geleneksel yaklaşım, zaman serisi 
modelleridir. Bu tip makroskopik modelleme, iktisattaki geleneksel düşünceye 
uymaktadır. Günümüzde spekülatif piyasa fiyatlama süreçlerinin finansal eko
nomik modelleri genellikle doğrusaldır veya doğrusallaştırılmaktadır. Doğrusal 
modellerin tahmini konusunda oldukça önemli mesafeler katedilmiş, bu alan
da matematiksel olarak sağlam tahminciler geliştirilmiştir. Fakat bu modellerin 
çoğu kısa ve uzun vadeli öngörülebilirliğin çeşitli dereceleri arasında ayırım ya
pamamaktadır. Doğrusal modellerin uzun vadede yüksek öngörülebilirliği var
dır. Fiyatlama sürecini kısa ve uzun vadede öngörülebilirliğe göre ayıran finan-

15 Eğer bir olasılık dağılımı yoğunluk grafiği, normal dağılıma göre ortalama değerinde daha sivri 
ve kuyrukları daha "şişman" olma görüntüsü verirse, bu tip olasılık dağılımlarına şişman kuyruk 
dağılım adı verilir. Normal dağılımın basıklığı (kurtosis) 3 iken, şişman kuyruk dağılımında basıklık 
3'ten büyüktür.
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sal ekonomik modelleri tanımlamak için doğrusal olmayan ve kompleksitenin 
ortaya konulması gereklidir (Los 2003, 289-290).

Kaos kuramının matematiği anlamında doğrusal olmayan modellerle yapılan 
çalışmalar, esas olarak 1980'lerin ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Finansal piya
sada veriler (finansal zaman serilerinin) genellikle aşırı basıklık (leptokurtosis)16, 
oynaklık kümelenmesi17 (volatility clustering) ve kaldıraç etkisi18 (leverage ef
fects), durağan olmama, uzun vadeli bağımlılık1'’ ve kesiklilik20 özellikleri gös
termektedir (Mateos vd., 2002). Finansal zaman serileri bu özelliklerden bir veya 
daha fazlasına sahipse, normal dağılım varsayımı geçerli olmamakta, böylece 
birinci ve ikinci momentlerdeki (ortalama ve varyans) zamana bağımlılık, nor
mal dağılımın rassal yürüyüşe dayalı genel kabul görmüş tahminlerinin uygun 
olmadığı sonucunu beraberinde getirmektedir.

Finansal verilerin bu özellikleri, finansal piyasalar için doğrusal zaman seri
si teknikleri yerine yeni modelleri ortaya çıkarmıştır. Finansal piyasalardan türe
tilen zaman serilerindeki dalgalanmalarda doğrusal-dışı dinamiklerin, özellikle 
deterministik kaotik dinamiklerin ortaya çıkarılması için, kaosun varlığının belir
lenmesi gereklidir. Kaotik davranışın, deterministik ve stokastik doğrusal olma
ma arasındaki ayırımını yapmak için birçok yöntem kullanılmaktadır. Kaosun en 
önemli özelliklerinden biri olan "başlangıç koşullarına duyarlılığın" ölçülmesi 
için genellikle kullanılan yöntem, bir sistemden hangi bilgilerin kaybolduğunu 
ölçen Lyapunov üsteli21 ve BDS22 testidir. Kaosu ayırmak için kullanılan diğer

16 Finansal değişkenlerin zaman serilerinin koşulsuz dağılımlarında genellikle şişman kuyruk (fat tail) 
ve (ortalama etrafındaki aşırı basıklık/leptokurtosis) ortalamada yüksek sivrilik (excess peakedness) 
özellikleri göstermesini ifade etmektedir. Buna göre, finansal varlık getirilerinin dağılımları normal 
dağılıma göre ortalamada daha sivri ve kuyrukta daha şişman dağılım özellikleri göstermektedir.

17 Finansal varlıkların fiyatlarındaki büyük miktarlı değişimleri büyük miktarlı, küçük miktarlı 
değişimleri de yine küçük miktarlı değişimlerin takip etmesidir. Zaman serilerinde küçük ve 
büyük değişimlerin kümelenmesi şeklinde oluşması, fiyat değişimlerinin bağımsız olmadığını, fiyat 
değişimlerinin birbirini etkilediğini göstermektedir.

18 İlk olarak Black tarafından 1976 yılında ortaya atılan büyük fiyat düşüşleri, aynı miktarlı fiyat 
yükselişlerinden daha yüksek oynaklığa neden olmaktadır. Negatif şokların oynaklığı, pozitif 
şoklardan daha fazla artırdığını ileri sürer.

19 Finansal fiyatların bu özelliği durağan olmama ile ilgili olup, finansal fiyat sapmaları çok yavaş 
yok olur. Fakat Barovvian harkette bağımsız artışlar olur, bu nedenle sapma dönemi bir önceki dönem 
ile ilgili değildir (Mateos v.d. 2002).

20 Brownian harekette yörüngeler devamlıdır. Browian hareketin görüldüğü modelde devamsızlığa 
geçiş olmaz.

21 Bir sürecin kaotik olup olmadığı Lyapunov üsteli Vın işareti ile belirlenmektedir: X= l/ııü log | F'(t) | şeklinde 
tanımlanan X pozitif ise süreç kaotik, negatif ise süreç kaotik değil demektir (Savoiu ve Siman 2008, 37).

22 BDS testi ilk kez 1987 yılında Brock, Dechert ve Scheinkman tarafından tasarlanmıştır. BDS testi 
doğrudan kaosu test etmemekte, veride doğrusal olmamayı belirlemektedir. Bu test hata terimlerinin 
bağımsız benzer dağılıma (iid) sahip olup olmadığını göstererek, serilerin deterministik veya 
stokastik bağımlılık ayrımım yapmaktadır (Baillie ve diğ. 2000,264).
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temel testler, sistemin kompleksitesini ölçen korelasyon boyutu (correlation di- 
mension), kapasite boyutu (capacity dimension) ve entropidir.

Ayrıca finansal piyasaların dinamik özelliğinin daha iyi anlaşılması ve za
man içinde değişen volatilitenin tahmin edilebilmesi amacıyla 1980'li yıllarda 
Otoregressif Koşullu Değişen Varyans (ARCH)23 modeli geliştirilmiştir. Orijinal 
ARCH modelinden sonra, finansal serilerin gerçek karakteristiğine daha iyi uyan 
ARCH modellerinin türevleri izlemiştir. ARCH modelleri, finansal değişkenlerin 
sergilediği özelliklerle başa çıkarak, sağlıklı tahmin ve öngörüler gerçekleştirebil
mek amacıyla geliştirilmiştir. Finansal değişkenlerin modellenmesinde, ARCH 
modellerinin zaman serilerindeki doğrusal olmayan durumları tespit etme ye
teneği konusunda ise bir takım şüpheler bulunmaktadır. Bütün bu geliştirilen 
doğrusal olmayan modellerin temel katkısı, iktisatta ve finansta kompleks mo
dellerin kullanımının yaygınlığım arttırmasıdır (Mateos vd. 2002).

Finansal piyasalarda kompleksitenin modellenmesinde modelin tipi ve 
onun sofistike olma derecesi özellikle tahmin yaparken önem taşımaktadır. Sto- 
kastiklik ve kaosun ikisinin de öngörü potansiyelini kısıtlayıcı özellikleri vardır 
(Marschinski ve Matassini 2001). Deterministik doğrusal olmayan dinamik sis
temler kısa vadede yüksek öngörülebilirlik, uzun vadede düşük öngörülebilirlik 
gösterirler. Bunun aksine kompleks sistemlerin kısa vadede düşük, uzun vadede 
yüksek tahmin edilebilirlik özelliği vardır (Los 2003, 289-290).

Kaosa geçişte yani sistem parametreleri değiştiğinde, sistemin nasıl kaotik 
olduğu doğrusal olmayan dinamik çalışmalarda temel ve merkezi problem
dir. Doğrusal olmayan determinism ile stokastisite arasındaki ayırma proble
mi hala tatmin edici bir şekilde çözülememiştir24. Düşük boyutlu25 ve yüksek

23 Bir zaman serisi modeli ortalama ve/veya varyansda doğrusal olmayabilir. ARCH (Engle 1982) ve 
GARCH (Bollerslev 1986) modelleri varyansda nonlineer iken, ortalamada nonlineer değildir. Daha 
sonra GARCH, EGARCH, PARCH, IGARCH ve GARCH-M gibi ARCH modellerinin versiyonları 
geliştirilmiştir.

24 Süreçler vardır; eğer küçük uzunlukta ölçekler (yüksek çözünürlük) gözlenirse, bu süreç 
tamamen deterministik olarak görülür, fakat eğer geniş ölçeklerde (düşük çözünürlük) onlar kendi 
karakterlerini değiştirmekte ve daha fazla stokastik olmaktadır. Böylece ölçek uzunluğunun genişliği 
ile ilgilenilerek deterministik veya stokastik davranışı tanımlanabilir. Yani deterministik veya 
stokastik oluşu ölçek uzunluğuna bağlıdır (Marschinski ve Matassini 2001).

25 Düşük boyutlu kaotik sistemlerde (low dimensional chaotic systems) yani sadece bir pozitif 
Lyapunov üstelli sistemlerde, bu geçiş genellikle şu 4 bilinen yol ile olmaktadır (Harrison ve Lai 
1999, R3799);
• Süreç basamaklarında iki misline çıkmakta,
• Aralıkh-kesikli geçiş yolu,
• Kriz yolu ve
• Kaos yolunda yarı periyodik işleyen sistemler.
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boyutlu26 kaotik sistemler mevcuttur (Harrison and Lai, 1999). Finansal piyasa
larda düşük boyutlu kaos olduğuna dair ise çok az kanıt bulunmaktadır. Brock, 
Hsieh ve LeBaron (1991) ekonomik ve finansal verilerde düşük boyutlu kaotik 
üretiminin belirleyicilerinin çok kuvvetli olmadığını ifade etmişlerdir (Sewell 
2011).

Finansal sistem kompleks oldukça, piyasa hareketlerini değerlendirmede 
kullanılan risk ölçümü ve varlık fiyatlarında dalia komplike istatistiksel mo
dellere olan ihtiyaç artmaktadır. Ancak, bu modellerin güvenirliği, kompleksi- 
te ile azalmaktadır. Bu durum istatistiksel modellerle çalışılmaması anlamına 
gelmemekte, temel problem, modellerin ne yapabileceği konusundaki gerçekçi 
olmayan beklentilerdir (Danielsson 2008). Modeller, hiç kimsenin olacağını dü
şünmediği olağanüstü olaylar ve krizler olduğunda çökmektedir (Landau 2009). 
Ayrıca tüm yatırımcıların aynı istatistiksel formal komputerize edilmiş modeller 
ile analizler ve değerlendirmeler yaptıkları düşünüldüğünde, hepsinin aynı veya 
benzer beklentileri olacağı ve aynı kararları verecekleri, yani piyasanın aynı tara
fında olacakları, aynı zamanda almak ya da satmak istemeleri durumunda piyasa 
kompleksitesine nasıl bir çözüm getirdikleri de akla gelmektedir (Svetlova 2008).

6. Finansal Sistemin Kompleksitesi

Finansta öngörü ve getiri modellenmesinde fiziğin kullandığı matematik 
yöntemlerin ele alınmasının yanı sıra, finansal sistemlerin fizikten alman terimler 
ve konularla analiz edilmesi de söz konusu olmaktadır. Böylece fizikteki komp- 
leksite ile finanstaki eşdeğerleri arasında benzerlikler kurularak, mecazi olarak ta
nımlamalar yapılmakta, ekonomik ve finansal durumlar değerlendirilmektedir.

Kaos kavramı iktisat yazınında ilk kez G. D. Cole (1933) tarafmdan 1913- 
1931 dönemindeki dünya bunalımını incelerken "panik" anlamında kullanılmış
tır. Kompleksite terimi ise finansal piyasalarda belirsizlik, kontrol eksikliği veya 
şeffaflık eksikliğinin eşanlamlısı olarak ele alınmaktadır (Svetlova 2008,116).

Kompleks sistemler olarak görülen finansal piyasalarda kompleksite, iki bi
çimde görülmektedir. İlki finansal enstrümanın kendinde görülmektedir. Özel
likle son yıllarda finansal yeniliklerin artmasıyla, kompleks ürünlerde çoğalma 
olmuştur. İkincisi, finansal sistemin yapısından meydana çıkmaktadır (Landau
2009). Weyer (2009) ise benzer şekilde mevcut kompleksite teorilerini; objektif 
yapısal olgu ve sübjektif fikir olorak tanımlayan iki gruba ayırmıştır.

26 Yüksek boyutlu kaotik sistemeler (high dimensional chaos) stokastik süreçten ayrılamaz. Uzay 
boyutu evresi yüksek olmasına rağmen, uzay evresinde tipik yörüngeler için, bu tip sistem birden 
fazla pozitif Lyapunov üsteli tarafından tanımlanmaktadır. Yüksek boyutlu kaos (high dimensional 
chaos) stokastik süreçten ayrılamaması nedeniyle, piyasanın düşük boyutlu kaos sergileyip 
sergilemediği araştırılır.
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Yapısal olgu sınıflamasına göre, finansal piyasaların varlık fiyatları ile ilgili 
davranışları gösterdiği düşünüldüğünde, varlık (menkul kıymet) fiyatlarının ge
lişimi piyasada yatırımcılar, analistler, brokerlar, şirket yöneticileri, yatırımcı iliş
kileri gibi birçok aktörün davranışına ve bunların karşılıklı etkileşmine bağlıdır. 
Bütün bu değişkenlerin kesin olarak belirlenememesi, kompleksitenin finansal 
piyasaların yapısal bir özelliği olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Svet
lova 2008,116-117). Taleb (2007), menkul kıymet fiyatını etkileyen beklenmedik 
faktörleri, siyah kuğu27 olarak adlandırmaktadır.

Kompleksite sübjektif fikir olarak ele alındığında ise; bireylerin sübjektif 
karar durumunun bir özelliği olarak, birçok faktör arasında nedensel bağlantı 
kurulması, büyük hacimli bilginin değerlendirilmesi, bireylerin kendi bilgileri 
(knowledge), aynı zamanda kendi bilişsel (cognitive) kapasiteleri ve bireysel re
feransları (self referentiality) ile sınırlı bulunmaktadır. Çünkü bireyler, kararla
rını verirken ve beklentilerini oluştururken, kendi deneyimlerinin yanı sıra di
ğerlerinin kararlarını da gözlemektedir. Yani nerede beklentiler oluşturuluyorsa, 
kısmen diğerlerinin beklentilerinden oluşan toplam çıktıların tahmin edilmesi 
gündeme gelmektedir. W eyer'e göre, kompleksitenin sosyolojik teorisi, bilişsel 
faktörler ve yapısal karmaşıklıkla ilgilenmelidir (Svetlova 2008).

Schwarz'a (2009a) göre kompleksite bilinen (cognizant) kompleksite ve ge
çici (temporal) kompleksite olarak sınıflanmaktadır. Bilinen kompleksitede, un
surlar anlamak için çok fazla karmaşıktır ve kendinde bu karmaşıklığı açıkça 
gösterir. Bu tür kompleksiteye örnek olarak, kompleks menkul kıymetler için 
şeffaf kamuya aydınlatmanın sağlanmasındaki zorluk ve piyasa katılımcılarının 
karşı tarafların (counter parties) finansal şartlarını öğrenmedeki zorluk sayıla
bilir. Yatırımcılar en azından daha fazla ve daha iyi kamuyu aydınlatma talep 
ederek bilinen kompleksiteyle başa çıkabilmektedirler. Geçici kompleksitede, 
sistemi kontrol etmek için sinyaller bazen istenmeyerek çok hızlı iletilir (Schwarz 
2009b, 215). Örneğin kompleksiteyle "sıkı bağlılık"28 (tight coupling) gösteren 
kredi piyasalarında sinyallerin çok hızlı iletilmesi bu piyasaların çok hızlı kriz 
durumuna girmesine sebep olur. Geçici kompleksite ile uğraşmak için bu "sıkı 
bağlılığın" ortadan kaldırılması gerekir. Schwarz (2009a) göre sıkı bağlılık, irras
yonel olarak panikleyen piyasaların stabilizasyonu, son müdahaleci (last resort) 
devlet kurumlan tarafından menkul kıymet alımları yapılarak, piyasa likiditesi
nin sağlanmasıyla azaltılabilir.

27 Siyah kuğu, olasılıksız görünen ve üç temel özelliği olan bir olaydır: Öngörülemez; çok etkilidir; 
gerçekleştikten sonra onu daha az rastlantısal ve daha öngörülebilir hale getiren bir açıklama bulunur. 
Özetle siyah kuğu ifadesi, ihtimal dışı görünen fakat gerçekleştiğinde etkisi çok büyük olan olayları 
anlatmak için kullanılmaktadır.

28 Mühendislikten finansal piyasalara alman bir terminolojidir. Eğer piyasalar likit değilse ve piyasa 
katılımcıları oldukça borçlu ise "tight coupling" ifadesi kullanılmaktadır.
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Kompleks sistemlerin genel özellikleri olan doğrusal olmama, geribesleme, 
durağan olmama, birçok etkileşimli ajanlar, uyum sağlama, evrim ve açık sistem 
özelliklerinin hepsi değil ama büyük çoğunluğu finansal piyasalar için geçerlidir 
(Neil v.d, 2003). Finansal piyasaları network (ağ-şebeke) teorisinden alınan ve 
bir çok etkileşimli birimden oluşan kompleks adaptif sistem (CAS) olarak görül
mektedir. Çünkü finansal sistemler risk alan, riskten kaçan yatırımcılar, firmalar, 
bankalar, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve hedge fonları gibi fonksiyonlarına 
göre farklılaşan çok sayıda finansal kurumların sözleşmesel ilişkilerinden doğan 
kompleks borç verme ve borç alma işlemlerinden oluşmaktadır (Gaffeo ve Tam- 
borini 2011). Finansal piyasalardaki doğrusal olmama göstergeleri olarak ise, 
spekülatif balonlar, çalkantılar ve büyük kayıplarda olağandışı panik yayılması 
gibi etkiler belirtilmekte ve bunlar otokatalitik (autocatalytic)29 olarak adlandı
rılmaktadır (Marschinski ve Matassini 2001). Ayrıca sistemik risk, sistemik kı
rılganlık, iflaslar, domino etkisi, kelebek etkisi ve network dışsalıkları, finansal 
piyaslardaki kompleksite olgularının unsurları arasında sayılmaktadır (Gaffeo 
ve Tamborini 2011, 3).

Kompleksi tinin artması daha fazla çeşitlilik (diversity) ile ortaya çıkma
maktadır. İlk bakışta, piyasa katılımcılarının kendi yasal durumlarına, yatırım 
stratejilerine ve iş amaçlarına göre piyasalara farklı baktıkları düşünülmektedir. 
Ancak bu çok renklilik perdesinin arkasında, risk yaklaşımında, riskin ölçülme
sinde, riskin yönetiminde ve aynı zamanda risk iştahında çok büyük tekdüzelik 
olduğu görülmektedir. Çünkü normal zamanlarda olduğu düşünülen çeşitlilik, 
fazla değerlenmiş varlık fiyatlarının beklentilerine yardım edip, belirginleştirir
ken, stres zamanlarında, piyasa katımcıları arasında ortaya çıkan tek düzelik, 
ayarlama sürecini oldukça düzensiz yapmakta ve piyasada sonuçların dengesini 
bozmaktadır (Landau 2009).

Kompleksite tüm belirsizlikleri artırmaktadır. Belirsizlik olduğunda piyasa 
katılımcıları karar alırken en kötü seneryoya göre davranmaktadırlar. Bunu ya
parken de 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan likidite ve piyasa krizlerinde görüldü
ğü gibi toplu hareket problemi ile karşı karşıya kalmaktadırlar (Landau 2009).

7. Finansal Piyasa Başarısızlıklarının Nedeni Olarak 
Kompleksite

Krizler piyasanın başarısızlığının ve etkinsizliğinin açık bir göstergesidir. 
Gelişen analiz ve tahmin yöntemlerine rağmen, geçmiş 30 yılda uluslararası fi
nansal piyasalarda 1980'lerde global borçlanma krizi, 1987 ve 2000-2001 yılların

29 Otokatalitik, küçük uyarıcıların sistemin iç dinamiklerinin araçları tarafından güçlendirilmesi 
olarak tanımlanmaktadır (Marschinski ve Matassini 2001).
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da hisse senedi piyasası çöküşü, 1997 yılında Asya krizi, 1998 yılında Rusya krizi 
ve 2007 yılında ABD'de eşik altı (subprime) kredi krizi ile başlayıp türev araçlar 
piyasasında devam eden çeşitli krizler olmuştur. Bu her bir kriz olayında de
ğişmeyen iki ortak nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki, krizler çok iyi ücretler 
alan, çok bilgili profesyoneller ile çok fazla düzenlenmiş, çok etkin ve çok şeffaf 
piyasalarda olmuştur. İkincisi, kriz başladıktan hemen sonra, yorumcular krizin 
önceden beklendiğini, mükemmel bir şekilde öngörüldüğünü ve kaçınılmaz ol
duğunu açıklamışlardır (Buchheit 2008).

Teorik olarak finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar/krizler için yazın
da birbirine zıt iki temel görüş vardır. Rasyonel beklentileri temel alan yeni kla
siklere göre krizlerin ana kaynağı olarak, dışsal ve rassal dışsal şoklar (savaşlar, 
hava gibi) görülmektedir. Şokların olmadığı durumda ise, fiyatlar ve diğer değiş
kenlerde durağan duruma (steady State) ulaşılmaktadır. Farklı nitelikteki Key- 
nesyen görüşe göre ise, dışsal şokların olmaması halinde de doğrusal olmayan 
piyasa kanunları içsel olarak krizleri yaratabilmektedir. Keynes'de hakim olan 
hayvansal içgüdü veya piyasa psikolojisi kaotik modeller ile uyumludur. Ekono
mi kendiliğinden olan ve hiçbir zaman ölmeyen doğrusal olmayan dinamikleri 
takip etmektedir (Hsieh 1991).

Bu teorik yaklaşımları temel alarak, krizlerin nedenleri konusunda çeşitli 
görüşler ortaya çıkmıştır. Bunlar; ölçüsüz ipoteğe dayalı konut kredileri (mort- 
gage), global dengesizlikler, menkulkıymetleştirme, borç vermede şeffalık ve gü
ven eksikliği, derecelendirme kurumlan, deregulasyon, gölge bankacılık sistemi 
(shadovv banking system), bilanço dışı finans (off-balance sheet finance), risk 
yönetimi sistemindeki başarısızlıklar, finansal yenilikler ve kompleksite olarak 
sayılmaktadır (Jickling 2010). Şüphesiz ihtilaflar, kayıtsızlık, umursamazlık, kötü 
niyetlilik, kolay para kazanmanın sonuçları, kredi (borç) verme standartlarında 
azalış, tüketimi tasarrufa tercih eden bir kültür ve farklı sınıflardaki yatırımcı
lar arasında finansal riskin yayılmasına inanış gibi unsurlar, krizlere neden ol
muştur (Buchheit, 2008). Fakat en popüler olan kriz nedeni, finansal piyasaların 
kompleks olup, kaotik sistemler tarafından yönetilmesidir.

Kompleksite finansal piyasalara derinlik ve etkinlik katmaktadır, fakat aynı 
zamanda birçok piyasa başarısızlıklarına da neden olmakta ve yaşanan krizleri 
şiddetlendirmektedir. Bunlar üç kısma ayrılabilir.

• Bilgi belirsizliğinin neden olduğu başarısızlıklar, (bozulmuş kamuyu 
aydınlatma gibi),

• Doğrusal olmamanın neden olduğu başarısızlıklar, finansal bulaşıcılık 
ve sonuçları öngörmedeki yetersizlik,
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• Ahlaki çöküntü, görev yapanların paralize oluşu, dolandırıcılık gibi ko
nuların, çıkar çatışmasının neden olduğu başarısızlıklar.

Doğrusal olmama ve geribildirim etkilerini içeren bu başarısızlık nedenleri, 
kompleks sistemlerle çalışan mühendislerin karşı karşıya kaldıkları nedenlerle 
aynıdır (Schwarz 2009b, .32).

Son yıllarda piyasalardaki krizlerin sebebi olarak belirtilen kompleksitenin 
artış göstermesi, bazı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Kompleksitenin daha 
fazla kırılganlık ile sonuçlanmasını, Minsky (1992) zaman içinde finansal sistem
deki yapısal değişimin sonucunda bir gereklilik olarak görmektedir. Finansal pi
yasalarda menkul kıymetlerdeki dilimleme zinciri (chain of tranching), menkul 
kıymetlere dayanak olan varlığın temel değerlerini ve risk profilinin incelenme
sini en bilgili yatımcı için bile imkansız hale getirmiştir. Böylece menkul kıymet 
kompleksitesi bilgi kaybına neden olmaktadır. Burada derin bir paradoks vardır. 
Esas itibarıyla finansal yenilik etkinliği artırmak anlamına gelmektedir. Fakat 
finansal piyasalarda etkinlik mevcut bilgiye bağlıdır ve gerçekte olan yeniliğin 
doğası bilgiyi tahrip etmektedir. Bu paradokstan çıkmanın bir yolu, piyasanın 
tamlığı ve bütünlüğü için bilgiyi saklayan piyasa altyapısını inşa etmek ve yarat
maktır (Landau 2009).

Finansal piyasaların kompleks yapısı, borç verme standartlarının başarısız
lığına ve beklenmedik iflaslara neden olabilmektedir. Çeşitli sınıftaki varlıkları 
bir araya getiren menkul kıymetlerden oluşan piyasalar, kompleks sistem yara
tabilmektedir. Örneğin; her türlü varlık ipoteği senetlerinde temerrüt riskinin, 
faiz oram riskinin ve erken ödeme riskinin faklı yaklaşımlarla tahmin edilmesi 
ve modellenmesi gerekmektedir. Bu riskler dinamiktir, zaman boyunca oynaktır 
ve matematik modeller bu dinamik korelasyonu en iyi şekilde tahmin etmeye 
çalışmaktadır. Ancak modeller faiz oranı hareketlerini dikkate almak için artan 
sayıda varsayımlara ve tarihsel verilere dayanarak sofistike olmaya başlamışlar
dır. Eğer birden çok varlık sınıfı, verilen bir sınıf menkul kıymetin garantisi altın
daysa modelleme artan şekilde komplike olmaktadır (Schwarz 2009b).

Kompleks modellemeye ilave olarak finansal varlıkların vade şartları da 
kompleks olabilmektedir. Eşik altı krizde, orijinal borçlu piyasanın talebini kar
şılamak için mortgage borcuna dayalı ürünü farklı vadeli ve sofistike yaparak, 
bu ürünü çok geniş yatırımcı kitlesine sunmuştur. Ancak bazı yatırımcıların ya
ratılan kompleksite yüzünden doğabilecek riskleri tamamıyla algılayamaması, 
konut kredilerinde tahmin edilenin üstünde iflaslar ile karşılaşılmasına neden 
olmuştur (Schwarz 2009b, 8). Böylece risk yönetimi ve dağıtımı için teknikler 
daha sofistike hale gelerek, karşı tarafların network ve ölçek kompleksitesi ge
nişlemiştir.
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Özetle yaşanan krizlerin temelinde, belli finansal araçlardaki kompleksitenin 

etkisi, yatırımcıların esas yatırım konusu hakkında bağımsız karar verememesi, 
mevcut piyasa yapısının işlemlerinin risklerini gizlemesi ve düzenleyicilere en
gel olması yatmaktadır (Jickling 2010).

8. Düzenleme ve Kompleksite

1987 yılındaki hisse senedi krizi sonrasında doğrusal olmayan dinamiklere, 

özellikle deterministik kaotik dinamiklere ilgi artarken, 2007 yılında başlayan ve 
global ekonominin genel bir daralma trendine girmesine neden olan kriz, finansal 
mimarinin yeniden tasarlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. Finansal mima
rinin yeniden tasarlanmasına yönelik uluslararası boyuttaki çalışmalar, menkul 
kıymet kuruluşları tarafından son dönemde birçok amaca yönelik olarak üretilen 
türev ürünler, bankacılık kesimi tarafından doğru fiyatlanmayan krediler gibi 
enstrümanların yanı sıra "hedge" fonlar, takas kuruluşları ve hatta tezgah üstü 
piyasalardaki büyük yatırımcıları da kapsayacak şekilde en geniş bakış açısıyla 
devam etmektedir.

Bu çerçevede finansal düzenleyici otoriteler, finansal piyasalarda görülen 
finansal ürünlerdeki kompleksite, yatırımcıya pazarlanan ürünlerin dokümanla
rındaki kompleksite ve işlemlerin delili olan hukuki sözleşmelerdeki kompleksi
te ile uğraşmanın yollarını aramaktadırlar (Buchheit, 2008). Burada önemli nok
ta ise finansal piyasalarda doğrusal olmama ve kompleksitenin insanın ürettiği 
(man made) bir şey olmasıdır (Svetlova 2008,116).

Ancak düzenleyiciler tarafından yaratılan finansal varlıklardaki kompleksi
te, ne kompleksite hayranlığı, ne de kafa karıştırmak gibi bir amaçla ortaya çık
mamıştır. Kompleksite daha çok yatırımcıların, yatırım kriterlerini karşılamak, 
daha yüksek getiri sağlayan menkul kıymetler yaratmak ve transfer ve işlem ris
kini kolaylaştırmak için yatırımcıların taleplerini karşılama ihtiyacından kaynak
lanmaktadır. Örneğin; yüksek getiri ve hedge riskine olanak sağlayan yeni varlık 
tipleri ile yabancı para, emtia ve konut finasmanı gibi yeni piyasalardaki daha 
kompleks menkul kıymetler yatırımcılara kazanç yaratma fırsatı sunmaktadır. 

Kompleks menkul kıymetlerin, özel amaçlı kuruluşlar (special purpose vehicles- 
SPV) tarafmdan ihraç edilerek, finansal varlık havuzunun teminat olarak göste
rilmesi, bankalara veya diğer aracı kurumlara gitmeden firmalara sermaye piya

sasının fon kaynaklarından düşük maliyetle finansman olanağı sağlamaktadır 
(Schwarz 2009b). Fakat bunlarm sonucunda basit bir borç verme işlemi vergi 
danışmanları, sermaye piyasası danışmanları ve benzer uzmanların görüşlerini 
içerecek şekilde karmaşık hale gelmiştir.
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Sınır ötesi işlemlerdeki kompleksite ise işlemleri birleşenlerine ayırarak, 
vergi ve kambiyo kontrollerine uygun davranış sağlamanın ve yasal riski azalt
ma arzusunun bir sonucudur. Nakit akımlarının parçalara ayrılmasıyla, bunlara 
dayalı bir veya daha fazla finansal aracın ihracı, kompleksite üretiminin temel 
nedenidir (Buchheit 2008). Finansal ürünlerdeki çok fazla göz alıcı yenilikler pi
yasaları anlaşılamaz bir hale getirmiştir. Böylece Cayman Adaları'nda kurulu 
özel amaçlı bir kuruluşun (SPV) nitelikli kurumsal yatırımcılardan borç alarak; 
kredi bağlantılı bir bono alması, Lüksemburg şirketinin ihraç ettiği bu bonoya ise 
bir Kıbrıs şirketinin bağlı ortaklığı olan bir Jersey finansman şirketinin garanti 
vermesi ve bu garanti dolayısıyla girdiği riski de bir İrlanda firması tarafmdan 
yazılan bir kredi temerrüt svvapı (credit default svvap-CDS) ile hegde etmesi vs. 
şeklinde devam eden kompleks yapılar oluşturulmuştur (Buchheit 2008). Ortaya 
çıkan bu tür anlaşılmaz durumlara ne düzenleyiciler ne de diğerleri karşı koya
mamıştır (Jordon 2010).

Düzenleyiciler tarafmdan, küreselleşme ile beraber kredi ve piyasa riskinin 
daha geniş kesime yayılması beklenirken, menkul kıymetlerdeki gelişmeler risk 
yönetiminde karşı taraf (counterparties) riskini arttırmıştır. Piyasalardaki bu siste
matik değişim ise düzenleyiciler tarafından tam yakalanamamıştır (Landau 2009). 
Aşırı kompleksite düzenleyicilere ve aynı zamanda yatırımcılara engel olabilmek
tedir. Kompleks düzenlenmiş bir finansal sisteminde, hiç kimse kimin neye sahip 
olduğu ile başa çıkamamaktadır. Günümüzde borç/kredi işlemlerinde;

• Parayı kim borç alıyor?

• Kim parayı veriyor?

• Parayı kimin geri ödemesi beklenmektedir?

• Parayı kimin alması beklenmektedir?

gibi sorulara milyon dolarlar yatıran finansal aracılar ile sofistike yatı
rımcıların çoğu cevap verememektedir. Oysa finansal piyasalardaki kompleksite 
ancak bu 4 soruya yanıt vermekle azaltılabilir (Buchheit 2008).

Kompleksitenin kamu politikası ve gelecekteki finansal düzenlemeler açı
sından da derin etkisi vardır (Landau 2009). Bu etkileri aşağıdaki gibi sıralamak 
mümkündür.

1. İlki şefafflık üzerinedir. Şefaflığm artırtılması, finansal düzenleme reformu
nun ilk konusudur. Şeffaflıkla normalde etkin bir piyasanın ön şartı olarak 
ilgilenilmektedir.

2. İkincisi sağlamlıktır (robusness). Sermaye yeterliliği ve likidite gerekliliğini 
artırarak finansal kurumların şoklara dayanma kabiliyetini kuvvetlendir
mek ve böylece finansal kırılganlıklarını azaltmak temel amaçtır. Ancak bu
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düzenlemelerin belirsizlik olduğu durumda tampon görevi yapacağı şüphe
lidir, çünkü stres zamanında yüksek sermaye ve likidite hiçbir zaman yeterli 
olmamaktadır.

3. Eğer kompleksite önemliyse bir sonraki adım hangi menkul kıymetlerin 
kompleks olarak değerlendirileceğidir. Fakat sınıflama yapmak o kadar açık 
ve kolay değildir. Kompleksite belki finansal araçlarda standartlaşma sağ
lanması ile azaltılabilecektir. Bu tip standartlaşma ile finansal ürünler daha 
şeffaf hale gelerek, finansal ürünlerin davranışı daha iyi öngörülebilir ve bil
gi kaybının yarattığı belirsizlik azaltılabilir. Ayrıca finansal ürünlerin orga
nize borsalarda işlem görmesi ve takas edilmesi sağlanarak, ölçek büyüklü
ğü ile karşılıklı tarafların network kompleksitesi azaltılabilir. Günümüzdeki 
düzenleyicilerin temel çabası kredi türevleri için merkezi bir karşı taraflar ve 
takas kuruluşları kurmaktır. Ancak, standartlaşma ile finansal yeniliğe engel 
olma arasında bir ödünleşme (trade off) olduğu da unutulmamalıdır.

Türev araçlardaki çeşitlilik (swap, hedge ve diğerleri), finansal düzenleyici
lerin yarattığı finansal yenilik, finansal sistemde 30 yıl önce imkansız olan borç 
verme işlemlerinin kişiye özel olarak uyarlanmasına imkan verir hale gelmiştir. 
Bu özellik piyasalara esneklik katmıştır, fakat aynı zamanda aşırı kompleksite 
yaratarak, finansal işlemlerin tanımlamasını ve belgelenmesini zorlaştırmış, çe
şitli yollardan borç krizlerine katkıda bulunmuştur.

Bu nedenle Buchheit'a (2008) göre finansal düzenleyiciler, İngiliz filozof 
Ocklam'lı William'in30 görüşlerini uygulamalıdır. 14. yüzyıl düşünürlerinden 
Ocklam'lı William'm, günümüzün dünyasının şiddetle ihtiyaç duyduğu bir 
önermesi vardır. "Eğer aynı şeyi açıklayan birbiriyle rakip iki teori varsa, insanlar basit 
olanı tercilı ederler". Buradan hareketle düzenleyiciler, kompleks finansal araçlar 
yerine daha basit olan araçları tercih etmelidir.

Menkul kıymetlerin kompleksitesi yatırım standartlarının ve finansal piyasa 
uygulamalarının başarısızlığına neden olmaktadır. Bu anlamda kompleksite sa
dece karmaşıklıktan türetilmemekte, aynı zamanda değerleme zorluğu tarafın
dan da türetilmektedir. Ayrıca, kompleksite, yatırımcıların finansal ürünlerin de
ğeri üzerinde bağımsız bir yargıya ulaşmalarmı engellemekte ve işlem risklerini 
gizleyebilmektedir. Finansal araçların gerçek risk profiline göre fiyatlanmasında

30 İngiliz Ocklam'lı William (William of Ockham) görüşleri Ockham'ın ustrası kavramı yada 
cimrilik (parsimony) prensibi olarakta tanımlanmaktadır. Bu prensip basitliğe, yalınlığa öncelik 
verir, bir sorunun iki ayrı teorik çözümü varsa bunlardan daha basit olanı tercih edilir, yani, şeyler 
gerekmedikçe çoğaltılmamalıdır. Modelleme anlamında cimrilik prensibi ise, bağımlı değişkenleri 
(y) aynı olan iki modelden birisinin az, diğerinin çok sayıda (x) ihtiva etmesi ve diğer her şeyin aynı 
olması durumunda kısa (basit) olan modelin daha üstün olmasıdır.
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piyasa başarısızlıklarına son dönemlerdeki krizlerde tanık olunmuştur (Jickling
2010). Bunun sonucunda yatırımcılar, pazarlanan ürünü düzenleyen bankaya; 
analiz eden dercelendirme kurumuna, belgelendiren hukukçulara, onu alarak 
kazanç sağlayan profesyonel menkul kıymet yatırımcılarına ve ciddi yapısal ha
talara temas edenlerin piyasaya gelmelerine izin vermeyen düzenleyici orotrite- 
lere duyduğu güven ile finansal ürünleri almaktadır.

Bütün bunların sonucunda, standart olarak "bir beden herkese uyar" yak
laşımı ile bireysel olarak kurumların denetimine çok fazla odaklı düzenleme 
(micro-prudential regulation) anlayışı, devamlı olarak gelişen ve yenilenen fi
nansal sistemin sorunları ile mücadele etmeye cevap verememiştir (Gaffeo ve 
Tamborini 2011, 78). Bu nedenle yeni düzenleme anlayışları aranmaya başlan
mıştır. Makro ihtiyatlı düzenlemeler (macro-prudential regulation) ve tüm sistem 
(system-wide) yaklaşımı piyasa kompleksitesi ile başa çıkmak için ortaya çıkan 
önemli yeniliklerin başında gelmektedir: Böylece finansal piyasalarda bireysel 
olarak kurumların denetimine çok fazla odaklı, ancak sistemin genelinin dene
timini yeteri kadar dikkate almayan düzenleyici otorite anlayışı yerine, finansal 
piyasalardaki kuruluşlar arası bağımlılık oranına dayanan network kompleksi- 
tesini dikkate alan düzenleme anlayışına geçilmiştir.

9. Sonuç

Uluslararası finansal piyasalarda son yıllarda yaşanan çalkantılar, riskten 
korunmaya yönelik yeni varlık ürünlerinin geliştirilmesine ve finansal piyasa
lardaki hareketlerin tahmin edilmesine yönelik modellere olan ilgiyi arttırmıştır. 
Bu yönelişte neoklasik iktisadın rasyonalite temeline dayanan finans teorilerinin, 
finansal piyasaların kompleksite uygulamalarmı ciddi şekilde açıklamaması bu
lunmaktadır. Bu nedenle neoklasik iktisada dayalı finans teorileri yerine, daha 
uygun varsayımlar yapan ve böylece finansal davranışların daha gerçekçi mo- 
dellenmesini sağlayan kaos teorisinden ve fraktal istatistiğinden yararlanılmaya 
başlamıştır.

Finansal piyasaların istatistiksel mekaniğin araçları ve yöntemlerinin kulla
nılmasıyla; finansal piyasaların oynaklıkları için elverişli bir nicel bakış açısı geti
rilmiştir. Ancak modellerin öngörü kabiliyeti artarken, modellerin kompleksitesi 
de artmış ve bu yüzden piyasa katılımcıları açısından modellerin anlaşılabilirliği 
azalmıştır. Finansal piyasaların modellenmesinde de her bilim teorisinde olduğu 
gibi cimrilik (parsimony) ile gözlenen olgunun açıklanmasındaki doğruluk (ac
curacy) arasmda bir ödünleşmeyle karşı karşıya kalınmaktadır.

Finansal piyasalarda ileri fizik, kompleksite modelleri kullanılmasına rağmen, 
bu modellerin krizleri tam öngerememesi, finansal piyasaların kompleks sistem-
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ler olarak ele alınarak değerlendirilmesini gündeme getirmiştir. Finansal piyasalar 
yapısal olarak bir çok etkileşimli ajanlardan oluştuğundan kompleks sistem olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak önemli nokta bu kompleksitenin doğal değil "insan 
yapımı" olduğudur. Özellikle düzenleyici otoriteler yaptıkları karmaşık düzenle
meler ve oluşturdukları çok sayıdaki yeni finansal kurum ve menkul kıymetlerle 
finansal piyasaları gittikçe daha da karmaşık hale getirmişlerdir.

Finansal yenilikler piyasalardaki risklerin önceki yıllara göre daha efek
tif paylaşılmasına izin vermesine karşın, aynı zamanda artan sayıda kompleks 
menkul kıymetlerle piyasa katılımcılarını uğraşmak zorunda bırakmıştır. Fakat 
sınırlı rasyonellikte yatırımcıların bilgiyi işlemesinde sınırları vardır. Sınırlı ras
yonel ajanlar/yatırımcılar için kompleksite ile uğraşmanın temel yolu; zor prob
lemleri küçük alt gruplara bölmek; gerçekleri basitleştirici modeller kullanmak 
ve menkul kıymetlerin standarlaştırılmasıdır (Brunnermeier ve Oehmke 2009). 
Sınırlı rasyonalite olduğu sürece, daha fazla bilgi yüklemesi kompleksiteyi çöz- 
memektedir. Tam tersine, eğer kompleksite çok yüksek ise hiç bir yatırımcı bilgi 
toplamakla ilgilenmemektedir. Bu yüzden piyasaların kompleksitenin azaltılma
sı için düzenleyici otoriteler tarafından sağlanan kamuyu aydınlatma ölçüsünün 
iyi belirlenmesi gereklidir. Kamuyu aydınlatma ya da şeffalık her derde deva 
değildir, maliyetli olup, bilgi kirliği doğurmaktadır. Özellikle finansal piyasalar
da krizlerin yayılmasına neden olabilmekte, kısa vadede atlatılabilecek sıkıntılar 
sektörel krizlere dönüşe bilmektedir.

Bütün bunların sonucunda finansal piyasalarda öngörünün yapılabilmesi, pi
yasanın karmaşık yapısından ortaya çıkan krizlerin engellenebilmesi için, düzen
leyici otoritlerin, Oklam'm ustrası şeklinde ifade edilen felsefeyi benimsemeleri, 
kompleks finansal araçlar ve kompleks piyasalar geliştirmek yerine, piyasaların 
basit ve anlaşılabilir olmasını sağlayıcı önlemler alması sağlanmalıdır. Ancak bu 
basitlikte Einstein'ın, "karmaşık her sorunun basit, düzgün bir cevabı vardır, teorini 
mümkün olduğu kadar basit tut, ama dalıa basit değil" ifadesi arasındaki dengeyi 
kurmayı da unutmamalıdırlar.

301



F inansal Piyasalarda Koınpleksite, K a o s  ve Düzenleme / Rüya ESER

Kaynakça
Albin, P. S. (1998): Barriers and Bounds to Rationality: Essays on Economic Complexity and 

Dynamics in Interactive Systems, Princeton: Princeton University Press.

Baillie, R. T., Cecen, A. A., Han, Y.W. (2000): "High Frequency Deutsche Mark-Us Dollar 
Returns: FIGARCH Representations and Non Linearities", Multinational Finance 
Journal, 4, 247-265.

Bollerslev, T. (1986): "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity", 
Journal of Econometrics, 31, 307-327.

Brock, W. A., Hsieh, D. A., LeBaron, B. (1991): Nonlinear Dynamics, Chaos, and Instability: 
Statistical Theory and Economic Evidence, Cambridge, MA and London: The MIT Pres.

Brunnermeier, M. K., Oehmke, M. (2009): "Complexity in Financial Markets", http:// 
wvvvv.princeton.edu/~markus/research/papers/Complexity.pdf, 03.08.2010.

Buchheit, L. C. (2008): "Did We Make Things too Complicated?", International Financial 
Law Review, 27:3, 24-26.

Camerer, C. F. (1999): "Behavioral Economics: Reunifying Psychology and Economics", 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 96:19,10575 10577.

Cole, G. D. (1933): A Guide Through World Chaos, Knopf Publisher, New York.

Danielsson, J. (2008): "Blame the Models", Journal of Financial Stability, 4;4, 321-328.

Engle, R. F., (1982): "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of 
Variance of United Kingdom Inflation", Econometrica, 50,987-1008.

Eren, E., Eser, R, Kırer, H. (2011): "Kompleksite İktisadı ve Ekonofizik", Darwin ve 
Evrimsel İktisat Sempozyumu Kitabı, Derleyen Muammer Kaynak ve Ahmet 
Şahinöz, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara.

Eser, R., Kırer, H. (2009): "İktisat Fizik İlişkisinden Ekonofizik Kavramına" İktisat İşletme 
Finans Dergisi, 24:284, 46-73.

Eser, R., Toigonbaeva, D. (2011): "Psikoloji ve İktisadın Birleşimi Olarak, Davranışsal 
İktisat", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6:1, 287-321

Fama, E. (1965): "The Behavior of Stock Market Prices", Jounal of Business, 38:1, 34-105.

Foster, J. (2005):"From Simplistic to Complex Systems in Economics", Cambridge Journal 
of Economics, 29:6, 873-892.

Gaffeo, E., Tamborini R. (2011): "If the Financial System Is Complex, How Can We 
Regulate It?" International Journal of Political Economy, 40: 2, 79-97.

Harrison, P. J., Lai, I. C. H. (1999): "Route to High Dimensional Chaos", Physics Review 
E, 59:4, R3799-R3802.

Hsieh, D. A. (1991): "Chaos and Nonlinear Dynamics: Application to Financial Markets", 
The Journal of Finance, 46 ;5 ,1839-1877.

Jickling, M. (2010): "Causes of the Financial Crisis" (R40173). Washington, DC: 
Congressional Research Service. http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40173.pdf, 
27.10.2011

302

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40173.pdf


Prof. Dr. İsnıa/7 Türk'e Armağan

Jordon, C. (2010): "The Dangerous Illusion of International Financial Standards and 
The Legacy of The Financial Stability Forum", http://works.bepress.com/cgi/ 
viewcontent.cgi?article=1000&context=, 03.11.2011

Kahneman, D., Twersky, A. (1973): "On the Psychology of Prediction" Psychological 
Review, 80:4,237-51.

Kahneman, D., Twersky, A. (1979): "Prospect Theory: An Analysis of Decision under 
Risk", Econometrica 47:2,263-291.

Landau, J. P. (.2009): "Complexity and the Financial Crisis", http://www.bis.org/review/ 
r090806c.pdf, 15.07.2010.

Los, C. A. (2003): Financial Market Risk: Measurement and Analysis, Routledge, London.

Lloyd, S. (2001): "Measures of Complexity: A Nonexhaustive List", IEEE Control Systems 
Magazine 21:4, 7-8.

Mandelbrot (1963): "The Variation of Certain Speculative Prices", The Journal of Business 
36(4), 394-419.

Marschinski, R., Matassini, L. (2001): "Financial Markets as a Complex System: A Short 
Time Scale Perspective", Research Notes in Economics and Statistics, No: 01-4, 
http://hdl.handle.net/10419/40278.

Mateos, R., Olmedo, E., Sancho, M., Valderas, J. M. (2002): "From Linearity to 
Complexity: Towards a New Economics", http://gillesdaniel.com/papers/2002. 
Mateos,Olmedeo,Sancho, Valderas.From_linearity_to_complexity-Towards_new_ 
economics.pdf, 20.12.2011.

Minsky H. (1992): "Financial Instability Hypotesis", The Jerome Levy Economics Institute 
of Bard College Working Paper No:74, http://economics.illinoisstate.edu/gawater/ 
eco441/documents/Minskypaper.pdf, 10.11.2011

Neil, F. J., Jefferies, P., Hui, P. M. (2003): Financial Market Complexity What Physics Can 
Tell Us About Market Behaviour, Oxford University Pres.

Peters, E. E. (1996): Chaos and Order in the Capital Markets: A Nezu View of Cycles, Prices, and 
Market Volatility, 2nd ed., John Wiley and Sons, New York.

Potts, J. (2007): "Complexity and Creative Industries", Lecture Series on the New 
Economics of the Creative Industries. Centre for Creative Industries, Queensland 
University of Technology, Brisbane; 1-20.

Rickies, D. (2008): "Econophysics and Complexity of Financial Market", http://philsci- 
archive.pitt.edu/archive/00003851/01 /EconoCompFinal.pdf, 29.11.2009.

Ryan, B. (2006): Corporate Finance and Valuation, Cengage Learning EMEA; 1 edition, UK.

Samuelson, P. A. (1965): "Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly", 
Industrial Management Review 6. 2, 41-49.

Savoiu, G., Siman, I. I. (2008): "Some Relavant Econophysics Moment of History, 
Definitions, Method, Model and New Trends", Romanian Economic and Business 
Review, 3:3, 29-41.

303

http://works.bepress.com/cgi/
http://www.bis.org/review/
http://hdl.handle.net/10419/40278
http://gillesdaniel.com/papers/2002
http://economics.illinoisstate.edu/gawater/
http://philsci-


Finalisai Piyasalarda Kompleksite, Kaos ve Düzenleme / Rüya ESER

Schwarcz, Steven L. (2009a): "Perspectives on the Subprime Financial Crisis", 
http://apps.am ericanbar.org/buslaw /new sletter/0077/m aterials/pp6.pdf, 
20.09.2011.

Schwarcz, S. L. (2009b): "Regulating Complexity in Financial Markets", Washington 
University Law Review, 87:2, 211-268.

Sewell, M. (2011): "Characterization of Financial Time Series",UCL Departmant of 
Computer Science, RN/11/01, http://www.cs.ucl.ac.uk/fileadmin/UCL-CS/ 
research / Research_Notes / RN_11 _01 .pdf, 10.06.2011.

Simon, H. (1955): "A Behavioral Model of Rational Choice", Quarterly Journal of 
Economics, 69:1, 99-118.

Svetlova, E. (2008): "Framing Complexity in Financial Markets", Science Technology and 
Innovation Studies, 4:2,115-130.

Taleb N. N. (2007): "Siyah Kugu", Çev: Nazan Ariba§, Varlik Yayinlan, istanbul.

Toth, B. (2008): "From Multi-Agent Modeling to Microscopic Market Dynamics: A 
Statistical Physics Approach", http://dept.phy.bme.hu/phd/dissertations/ 
bencetoth_dissertation.pdf, 15.08.2011.

Tversky, A., Kahneman, D. (1974): "Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases" 
Science, 185:4157,1124-1131.

Tversky, A., Kahneman, D. (1981): "The Framing of Decisions and the Psychology of 
Choice", Science 21:1,453 458.

Velasquéz, T. (2009): "Chaos Theory and the Science of Fractals, and their Application 
in Risk Management", http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/804/ 
Tania_velasquez.pdf?sequence=3,20.07.2010

Weyer, J. (2009): Dimensionen der Komplexität und Perspektiven des 
Komplexitätsmanagements: Überblick über den Stand der Forschung in den 
Natur-und Sozialwissenschaften. In: Johannes Weyer/Ingo Schulz-Schaeffer (eds.), 
Management Komplexer Systeme: Konzepte fiir die Beiviiltigung von Intransparenz, 
Unsicherheit und Chaos. München: Oldenbourg, 5-30.

304

http://apps.americanbar.org/buslaw/newsletter/0077/materials/pp6.pdf
http://www.cs.ucl.ac.uk/fileadmin/UCL-CS/
http://dept.phy.bme.hu/phd/dissertations/
http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/804/


YATIRIM FONU AKIMLARI, 
MENKUL KIYMET GETİRİLERİ VE OYNAKLIK

Bahşayiş FIRATOĞLU1 

Özet

Yatırım fonu akımları ile menkul kıymet piyasalarındaki fiyat hareketleri arasındaki 
karşılıklı nedensellik ilişkisinin araştırıldığı çalışmalar özellikle yatırım fonlarının çok 
büyüdüğü 1990'h ytllarda gelişmiş sermaye piyasaları çerçevesinde başlamıştır. Bu ça
lışmaların çıkış noktası ise, temelde, söz konusu nedensellik ilişkisinden kaynaklanacak 
sarmal bir hareketin piyasalarda oluşacak olumsuzlukları kuvvetlendirebileceği endişesi 
olmuştur. Yatırım fonu akımları ve menkul kıymet getirileri arasındaki Granger neden
selliği literatürde çeşitli modeller çerçevesinde sınanmış ve farklı sonuçlar elde edilmiş, 
kimi sonuçlar nedenselliği desteklemeyen yönde çıkarken kimilerinde de Granger neden
selliğini destekleyen bulgular ortaya konmuş, ancak genel olarak istikrarsızlığı kuvvet
lendirecek sarmal bir etki olduğuna dair kuvvetli bir sonuç elde edilmemiştir.

Bu çalışmada da, Türkiye'deki menkul kıymet yatırım fonlarına giren net para mik
tarı ile hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki fiyatlar ve ayrıca bu piyasalardaki fiyat 
oynaklıkları arasında yukarıda bahsedilen türde bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmış
tır. Yapılan analizde günlük veri kullanılarak, sınırlandırılmamış VAR modeli çerçe
vesinde tahvil ve hisse senedi piyasaları için ayrı ayrı olmak üzere Granger nedensellik 
testleri uygulanmıştır. Çalışmada çıkan sonuçlarda, gerek hisse senetleri gerekse tahvil 
piyasalarında yatırım fonu akımlarının hisse fiyatlarım etkilemeleri yönünde bir bulgu 
elde edilmemiştir. Ancak hem hisse hem de tahvil fiyatlarındaki hareketten yatırım fonu

1 Dr. Sermaye Piyasası Kurulu, Başuzman, bfirat@spk.gov.tr Makaledeki görüşler yazarın 
sorumluluğunda olup, SPK ile ilişkilendirilemez.Bu çalışmadaki kısaltmalar aşağıdaki gibidir.
ABD Amerika Birleşik Devletleri
AD Araç Değişken
ADF Genişletilmiş (Augmented) Dickey -  Fuller
AIC Akaike Information Criterion -  Akaike Enformasyon Kriteri
BEKK Basit En Küçük Kareler
B1C Bayesian Schwartz Information Criterion -  Bayesyen Schwartz Enf. Kriteri
DF Dickey -  Fuller
ECM Hata Düzeltme Modeli (Error Correction Model)
EKK En Küçük Kareler
HQC Hannan-Quinn Information Criterion - Hannan-Quinn Enformasyon Kriteri
MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu
VAR Vector Autoregression -  Vektör Otoregresyon
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akımlarına doğru bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Piyasadaki oynaklık ile yatırım 
fonu akımları arasındaki ilişkide ise, hisse senetleri için yatırım fonu akımlarının oynak
lığı etkilemesini gösteren sonuçlar çıkarken tahvil piyasasında oynaklığın yatırını fonu 
akımlarına etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Hiçbir ölçümde çift yönlü nedensellik ilişkisi 
gösteren sonuçlara ulaşılmamıştır.

1. Giriş

Dünyada yatırım  fonlarının 1990'lard anbaşlayarakyaşad ığı hızlı büyüm e ile 
birlikte, söz konusu kurum sal yatırım cılar çerçevesinde gerçekleşen fon akım ları 
ile altta yatan piyasalar, özellikle de hisse senedi piyasalarındaki fiyat hareketleri 
arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin, yani dinam ik bir etkileşim in olup 
olm adığı, çeşitli araştırm acıların ilgisini çeken bir konu olm uştur. Bu nedensellik 
ilişkisinin araştırıldığı çalışm alar, genel olarak hem  yatırım  fonlarının hem  de 
diğer m enkul kıym et piyasalarının çok büyük hacim lere ulaştığı A BD  veya diğer 
gelişm iş serm aye piyasaları çerçevesinde yapılm ış, arada seyrek de olsa bazı ge
lişm ekte olan piyasalar için de benzer araştırm alar yürütülm üştür.

Yatırım fonu akımları ile menkul kıym et piyasalarındaki getiriler arasında di
namik bir etkileşim olup olmadığını araştıran çalışm aların çıkış noktası, temelde 
"m om entum  işlem stratejisi" (momentum trading)2 diye adlandırılabilecek işlem 
lerin yatırım  fonları aracılığı ile yapılmasının m üm kün olup olmadığı konusuna 
odaklanarak, bu şekildeki işlem lerin piyasalarda olası bir istikrarsızlığı kuvvet
lendirmesi tehlikesi olmuştur. Bu çalışm alarda esas olarak menkul kıym et piya
salarındaki getirilerin eşzam anlı veya geçm iş yatırım fonu akımlarına tepki verip 
verm edikleri, yine aynı şekilde yatırım fonu akım larının da menkul kıym et getiri
lerinden eşzam anlı ve gecikm eli olarak etkilenip etkilenm ediğini sorgulanm ış, bu 
şekilde çift yönlü bir etkileşimin m evcut olm ası durumunda da sarmal bir etkiyle 
bir piyasada istikrarsızlığı kuvvetlendirici bir etkinin varlığı araştırılmıştır.

Yatırım  fonlarının perform ansı ile bu fonlara akan para m iktarını m ikro dü
zeyde inceleyen çeşitli çalışm alardan sonra, yatırım  fonu endüstrisinin hızla bü

yüdüğü dönem de, söz konusu fonlara giren net para m iktarının topluca menkul 
kıym etler piyasalarında bir etki yaratıp yaratm ayacağı konusunun araştırıldığı 
çalışm alarda genellikle, çeşitli şekillerde sınırlandırılm ış veya sınırlandırılm a
mış (restricted-unrestricted) Vektör otoregresyon (Vector A utoregression -V A R ) 
teknikleri kullanılarak G ranger nedensellik testleri uygulanm ıştır. Yapılan çalış
m alarda çıkan sonuçlar farklılık gösterm ektedir. Bu farklılıkların hem kullanılan

2 Bu stratejide hissenin momentumuna ya da trendine göre alım satım yapılmaktadır. Temel verileri 
çok fazla dikkate almayan bu stratejide, daha yüksek fiyatlardan satış yapma beklentisiyle yükselen 
trenddeki hisselerden fiyat yükseldikçe daha yüksek miktarda alım yapılmakta, düşen trenddeki 
hisselerde ise fiyat düştükçe daha fazla satış yapılarak fiyatın daha da düşmesi beklenmektedir.
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modeller ve ölçüm teknikleriyle, hem veri frekansıyla (aylık haftalık veya günlük 
veri) hem de analiz için seçilen dönemle ilgili olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, 
doğal olarak farklı piyasalar, özellikle de gelişmekte olan piyasalar incelendi
ğinde yatırımcı tercihleri ve yatırım stratejilerine bağlı olarak farklı sonuçların 
çıkmasını beklemek de doğru olacaktır.

Bu çalışmada da, Türkiye'deki menkul kıymet yatırım fonlarına giren net 
para miktarı ile hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki fiyatlar arasında yukarıda 
bahsedilen türde dinamik bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca, men
kul kıymet piyasalarındaki getirilerinin oynaklığı (volatilitesi) ile yatırım fonu 
akımları arasında olabilecek bir nedensellik ilişkisi de sınanmıştır.

Çalışmanın takip eden bölümünde, literarürde yatırım fonu akımları ile varlık 
fiyatları arasındaki olası nedensellik ilişkisinin incelendiği çalışmalar kısaca göz
den geçirilmiş, daha sonra da Türkiye'deki yatırım fonu piyasası ile ilgili özet bil
giler verilmiştir. Dördüncü bölümde Türkiye için yapılan ampirik çalışma ile ilgili 
olarak kullanılan veriler ve uygulanan yöntem hakkında açıklamalarda bulunul
muştur. Son bölüm ise yapılan ampirik çalışmanın sonuçlarını içermektedir.

2. Yatırım Fonu Akımları İle Varlık Fiyatları Arasındaki Olası 
Nedensellik İlişkisi İle İlgili Çalışmalar

Yatırım fonlarına topluca giren net para miktarı ile menkul kıymetler piya
salarındaki getiriler arasında dinamik bir etkileşimin var olup olmadığı konu
sunda yapılan ilk çalışmalarda menkul kıymet getirileri ile yatırım fonu akımları 
arasında karşılıklı etkileşimi ispatlayacak bulgular ortaya koyulamamıştır. Bu 
alandaki öncü sayılabilecek çalışmasında Warther (1995) ABD piyasası için, çe
şitli fon türleri itibariyle yatırım fonlarının toplam nakit akımları ile ilgili menkul 
kıymet piyasalarındaki fiyat hareketlerini 1984-93 yılları arasındaki dönemde ay
lık verilerle incelemiş, hisse senedi, tahvil ve altın fonlarının beklenmeyen nakit 
akımları ile eşzamanlı olarak ilgili menkul kıymet (ve altın) fiyatları arasında 
kuvvetli korelasyon bulmuş, çapraz etkilerin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ay
rıca, haftalık veriyle bakıldığı zaman akımlarla ileri dönem getirilerin arasında 
pozitif yönde, getirilerle ileri dönem akımlar arasında ise negatif yönde bir ilişki 
olduğunu göstermiştir.

Remolona v.d'nin (1997) çalışmasında da VVarther'in metoduna benzer şekil
de yatırım fonu akımları beklenen ve beklenmeyen olarak ikiye ayrılmış, ölçüm 
olarak da "basit en küçük kareler" (BEKK) yerine "araç değişken" (AD) metodu 
kullanılarak ve ayrıca bakılan menkul kıymet haricindeki diğer menkul kıymet 
getirilerinin de hesaplamalara katılması suretiyle ölçüm yapılmıştır. Çalışmanın 
sonucunda hisse senedi fonlarma gelen beklenmeyen akımların ne eşzamanlı ne 
de gecikmeli olarak hisse getirilerinden etkilenmediği tespit edilmiştir.
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Yatırım fonu yatırımlarının istikrarsızlığa yol açabilme potansiyeli ile ilgili 
olarak başlayan çalışmalar çerçevesinde Fortune (1998) ise, yine aylık verilerle 
(Ocak 1984-Aralık 1996), çeşitli fon grupları itibariyle çok değişkenli VAR ana
lizi yapmıştır. Bu çalışmada, önceki sonuçlarm tersine, gecikmeli menkul kıy
met getirilerinin yatırım fonu akımlarında etkili olduğu, dolayısıyla getirilerin 
hem şimdiki hem de gelecekteki akımları etkilediğine dair kuvvetli sonuçlara 
ulaşılmış; daha zayıf olmakla birlikte, (direkt olarak hisse fon akımları ve hisse 
senedi getirileri ilişkisi hariç olmak üzere) ters yöndeki bir nedenselliğin, yani 
fon akımlarından menkul kıymet getirilerine doğru bir nedenselliğin varlığı da 
ortaya koyulmuştur. Bununla birlikte söz konusu etkileşimin, kararlı bir şekil
de devam ettiğine ve istikrarsızlığı güçlendirici şekilde bir etkisi olacağına dair 
bir sonuç vermediği gösterilmiştir. Dolayısıyla, momentum işlemlerinin mevcut 
olabileceği, ancak bunların kısa dönemli etkileri olduğu ve uzun dönemde kalıcı 
olarak istikrarsızlık yaratıcı etkilerinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Edwards ve Zhang'ın (1998) yine aylık veri kullanarak ve araç değişken 
(AD) (instrumental variable) metodu çerçevesinde hem hisse senedi hem de 
tahvil piyasaları için Granger nedenselliğini araştırdığı çalışmasında ise yatırım 
fonu akımlarının fiyatları etkilemediği, ancak hem hisse senedi hem de tahvil 
piyasalarında getirilerin ilgili fonlara giren para miktarını etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır.

Mosebach ve Najand'ın (1999) çalışmasında hisse senedi piyasasına giren 
fon miktarı ile hisse fiyatları arasındaki dinamik ilişki Ocak 1984 -  Temmuz 
1998 dönemi için aylık veri kullanarak Hata Düzeltme Modeli (Error Correction 
Model-ECM) çerçevesinde Granger nedensellik testleri ile incelenmiştir. Bu çalış
mada hem hisse senedi endeks düzeyinin piyasaya giren fon miktarını, hem de 
fon miktarının endeks düzeyini etkilediği, dolayısıyla iki değişken arasında çift 
yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Edelen ve Warner (2001), hisse senedi piyasası için günlük veri kullanarak 
yaptıkları çalışmada Şubat 1998'den Haziran 1999'a kadar olan dönem için yatı
rım fonu akımlarının günlük bazda eşzamanlı hisse senedi getirilerine etki ettiği 
sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca akımlarla bir gün gecikmeli getirinin de kuvvetli bir 
ilişkisi olduğuna dayanarak, yatırım fonu akımlarının da günlük fiyat hareketle
rine tepki verdiği sonucuna varılabileceğini; ancak bu tepkinin kaynağının ger
çekten "feedback trading" mi olduğu, yoksa iki değişkenin de ortak tepki verdiği 
bir yeni bilgiden mi kaynaklandığının ayrıştırılamadığını belirtmiştir.

Goetzmann ve Massa (2000) da günlük veri kullanarak endeks fonu akımları 
ile menkul kıymet fiyatları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmanın sonuçla
rında fon akımlan ile S&P piyasa getirisi arasında kuvvetli bir eşzamanlı ilişki
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bulunmuştur. Ayrıca, yatırım fonu akımlarında talebe bağlı olarak gerçekleşen 
şokların piyasaya olan etkisini araştırdıkları kısımda da piyasanın günlük talebe 
tepki gösterdiği ve yatırımcıların temelde getiriden çok riskten kaçınma güdüsü 
ile hareket ettikleri sonucuna varmıştır.

Philippas'ın (2003) günlük veri kullanarak yaptığı ve Yunan piyasasında 
yatırım fonu akımları ve hisse fiyatları arasındaki dinamik etkileşimi araştıran 
çalışmasında her iki yönde de anlamlı nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ca- 
porale v.d (2004)'nin çalışmasında da Yunan piyasası için yine her iki yönde de 
nedensellik ilişkisi bulmuştur.

Alexakis v.d.'nin (2005) Yunan piyasasında yatırım fonu akımları ve his
se senedi getirileri arasındaki ilişkiyi Hata Düzeltme Modeli (Error Correction 
Model-ECM) çerçevesinde inceledikleri araştırmada değişkenler arasında çift 
yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu çalışma sonuçlarına göre yatırım fon
larına olan giriş ve çıkış miktarları hisse senedi piyasasında fiyatların yükselip 
alçalmasına etki etmektedir.

Oh ve Parwada (2007) Kore piyasasında yatırım fonu akımları ve hisse senedi 
piyasasında fiyatlar arasındaki ilişkiyi incelemiştir.Burada alışlar, satışlar ve net 
girişler ayrı ayrı incelenmiş, alışlar ve satışlar ile hisse fiyatları arasında pozitif 
korelasyon bulunurken, net girişlerle negatif korelasyon tespit edilmiştir. Neden
sellik ilişkisinin test edildiği kısımda ise, temelde fiyatların akımları etkilediği yö
nünde bir sonuç elde edilmiş, ancak hisse alımları şeklinde ölçülen akımların da 
ayrıca fiyatlar hakkında bilgi içermiş olabileceği çekincesi de belirtilmiştir.

Thenmozi ve Kumar (2009), Hindistan piyasasında yatırım fonu akımları ile 
menkul kıymet getirileri arasında ve yatırım fonu akımları ile piyasa volatilitesi 
arasmdaki dinamik etkileşimleri günlük veri kullanarak araştırmıştır. Bu çalış
mada yatırım fonlarından para çıkışının hisse senedi piyasasındaki getirilerden 
etkilendiği, ancak getirilerin yatırım fonu akımlarındaki dalgalanmadan etkilen
mediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, çalışmanın ikinci bölümünde yatırım fonu 
akımlarının piyasa oynaklığına (volatilitesine) etki ettiği, toplam yatırım fonu 
akımlarındaki giriş ve çıkışların artmasının daha çalkantılı bir piyasaya neden 
olduğu sonucu çıkarılmıştır.

Görüldüğü gibi, Yatırım fonu akımları ve menkul kıymet getirileri arasında 
bir nedensellik ilişkisi olup olmadığını araştıran çalışmaların kullandıkları yön
temler benzer olmakla birlikte, kullandıkları veri frekansı ve uzunluğu ile vardık
ları sonuçlar çeşitlilik göstermektedir. Karşılıklı etkileşim konusunda net sonuç
lara ulaşan çalışmalar (Fortune, 1998; Mosebach ve Najand, 1999; Alexakis, v.d., 
2005; Philippas, 2003; Caporale v.d, 2004) haricinde genellikle menkul kıymet fi
yatlarının yatırım fonu akımlarını etkilediği yönünde sonuçlar elde edilmiştir.
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3. Türkiye'de Yatırım Fonları

Türkiye'de yatırım fonları piyasası ağırlıkla likit fonlardan meydana gelmek
te, menkul kıymetlere olan uzun vadeli yatırımlar mevcut fon büyüklüğünün 
ancak çok sınırlı bir kısmını oluşturmaktadır. Bu kısım içinde de, ağırlıklı olarak 
hisse senetlerine yatırım yapan fonların payı çok daha düşük kalmaktadır.

Türk mevzuatına göre A ve B tipi fonlar olmak üzere iki ana tip "menkul 
kıymet yatırım fonu" bulunmaktadır. Fon portföyünün ağırlıkla hisse senetle
rinden oluştuğu fonlar A tipi, ağırlıkla borçlanma araçları ve repo tarzında kısa 
vadeli yatırım araçlarından oluşan fonlar ise topluca B tipi kategorisine girmek
tedir. Dolayısıyla, aslında para piyasası fonu olan likit fonlar da B tipi yatırım 
fonu kapsamında yer almaktadır.

2006-2011 yılları arasındaki dönem için Türk yatırım fonlarının portföy bü
yüklüklerine bakıldığı zaman, aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere, ağır
lıkla hisse senetlerine yatırım yapan A tipi menkul kıymet yatırım fonlarının 
toplam fonlar içindeki payı yüzde 4,9 ile 2,5 arasında değişmektedir (Tablo 1). 
Ayrıca, yatırım fonlarının toplam olarak yatırım portföylerine bakıldığı zaman 
da hisse senedi yatırımlarının yüzde 4'e bile ulaşmadığı görülmektedir (Tablo 
2). Bu tabloda, yatırımların dağılımında çoğunlukla yüzde 50'nin üzerinde sey
reden ters repo aracı, toplam fonlar içinde aslında para piyasası araçlarına olan 
yatırımın ne denli yüksek olduğu da ortaya çıkmaktadır.

Tablo 1. Türkiye'de Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının 
Büyüklüğü

Yıl

A T İPİ TO PLA M

Fon
Sayısı

Toplam 
Değeri 

(Bin TL)

Toplam 
İçindeki 
Payı (%)

Yatırım cı
Sayısı

Fon
Sayısı

Toplam 
Değeri 

(Bin TL)

Yatırım cı
Sayısı

2006 126 831.518 3,78 133.503 289 22.011.576 2.470.909
2007 129 919.383 3,48 165.311 297 26.381.161 2.998.454
2008 126 596.212 2,49 177.536 340 23.978.526 2.938.904
2009 114 1.049.802 3,55 191.565 316 29.608.277 2.998.648
2010 132 1.542.020 4,64 233.340 486 33.219.829 3.248.601
2011 138 1.475.774 4,88 277.262 595 30.219.082 3.285.965

K ayn ak. SPK

Özellikle hisse senedi piyasasında, toplam yatırımcıların en fazla yüzde 
16'sına kadar çıkabilen yerli kurumsal yatırımcı payı (Tablo 3), yatırım fonlarının 
yaptığı alım satımların piyasada çok fazla ağırlığının olmadığını da göstermek
tedir. Bu çerçevede bakılınca, aslında yatırım fonlarının menkul kıymet piyasala
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rındaki, özellikle de hisse senedi piyasasındaki fiyatları etkileyebilecek kuvvette 
bir fon akımını yaratmayacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 2. Türkiye'de Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Portföy 
Dağılımı

Yıl
Kamu Borçlanm a Senetleri

%

Ters Repo

%

H isse Senetleri

%

Diğer

%
2006 38,3 57,5 2,7 1/5
2007 37,9 56,3 2,5 3,3
2008 43,7 49,4 1,5 5,4
2009 32,0 58,7 2,7 6,6
2010 28,4 53,9 3,7 14,0
2011 23,4 46,7 3,6 26,3

Kaynak: SPK

4. Veri Seti, Değişkenler ve Araştırma Yöntemi

4.1. Veri Seti ve Değişkenler

Bu çalışmada, net yatırım fonu akımları için, Merkezi Kayıt Kuruluşu 

(MKK)'dan temin edilen günlük yatırım fonu alım-satım verileri, hisse senedi 
piyasası getirilerinin hesaplanması için günlük bazda İMKB-100 endeksi ve tah
vil piyasası getirileri için de yine günlük bazda İMKB tahvil piyasası "genel" en
deksi değerleri kullanılmıştır. Hisse senedi getirileri ile yatırım fonu akımlarının 
incelendiği bölüm için A tipi yatırım fonları, tahvil piyasası ile ilgili bölüm için 
de likit fonlar haricindeki B tipi yatırım fonları hesaplamalara dahil edilmiştir.

Tablo 3. Toplam Hisse Senedi Portföyünün Yatırımcı Grupları 
İtibariyle Sahipliği

Yerli Yatırım cılar Yerli-Yabancı Toplam 
Yatırım cılar

Portföy Büyüklüğü 
(M ilyon TL) Toplam  İçinde Pay Portföy 

Büyüklüğü 
(M ilyon TL)

Yerli
Kurumsal

Yatırım cının
Payı

Yıl Kurumsal Bireysel Toplam Kurumsal Bireysel

2006 8.170 15.698 26.224 0,31 0,60 75.482 0,11
2007 10.135 17.410 31.131 0,33 0,56 112.731 0,09
2008 7.105 10.790 20.097 0,35 0,54 61.691 0,12
2009 11.470 24.505 40.591 0,28 0,60 124.288 0,09
2010 23.241 32.587 55.828 0.42 0.58 165.409 0.14
2011 22.901 29.959 52.860 0.43 0.57 139.710 0.16

Kaynak: MKK
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A tipi yatırım fonu akımlarından oluşturulan seri yfa, B tipi yatırım fonu 
akımlarından oluşturulan seri de yfb olarak adlandırılmış ve bu serilerin oluş
turulmasında aşağıda yer alan alt gruplardaki yatırım fonlarının günlük toplam 
net fon akımları (katılma belgesi alım satım tutarları) üzerinden hesaplamalar 
yapılmıştır. Her iki seri için de günlük bazda hesaplanan net fon akımları, yine 
günlük toplam portföy değerleri ile ölçeklendirilmiştir.

yfa serisinin oluşturulmasında hesaplamaya dahil edilen A tipi yatırım fonları: 

F03 Hisse Fon 

F05 Sektör Fon 

F07 İştirak Fon

F13 Altın ve Enerji Karma Fon 

F15 Değişken Fon 

Fİ 7 Karma Fon 

F20 Endeks Fon 

F23 Özel Fon

yfb serisinin oluşturulmasında hesaplamaya dahi edilen B tipi yatırım fonları:

F02 Tahvil Büyüme Fonu

F16 Değişken Fon

F24 Değişken Özel Fon

F26 Karma Fon

F27 Serbest Fon

F28 Anapara Garantili Fon

Yatırım Fonu verilerinin günlük bazda temini 3 Nisan 2006 tarihinden iti
baren mümkün olabildiği için, veri seti 3 Nisan 2006 -1 5  Temmuz 2011 tarihleri 
arasındaki verileri kapsamaktadır.

Çalışmada, net yatırım fonu akımları ile menkul kıymet piyasalarındaki geti
rilerin ve ayrıca bu getirilerin oynaklığının net yatırım fonu akımları ile karşılıklı 
etkileşimlerinin var olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu çerçevede Granger neden
sellik analizi yapmak için VAR (Vector-autoregression) tekniği kullanılmıştır.

Hisse senedi ve tahvil piyasalarmdaki getirilerin oynaklığı (volatilite), geti
rileri temsil eden rethisse ve rettahvil serilerinin zaman içinde değişen varyansları 
da dikkate alınarak GARCH(1,1) şeklinde modellenmesi sonucunda elde edilen 
varyans serileri ile temsil edilmiştir. Hisse senedi ve tahvil piyasasındaki bu oy
naklık serileri de sırasıyla volreth ve volrett olarak adlandırılmıştır.
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İlk olarak, serilerin durağan olup olmadıkları ve birim kök içerip içerme
diklerinin test edilmesi için hesaplamalarda kullanılması planlanan altı seriye 
Augmented Dickey Fuller (ADF) testi uygulanmıştır. Bu testler sonucunda, bü
tün serilerin (y/ı? ve yfb; rethisse ve rettahvil; volreth ve volrett) düzey değerlerinin 
durağan olduğu tesbit edilmiştir. (Tablo A l).

4 .2 . VAR ölçümü ve Granger Nedensellik Testi

Ekonometrik ölçümler yoluyla nedensellik araştırması birçok alanda kul
lanılmaktadır. Bu çalışmalarda "nedensellik" olarak belirtilen durum aslında 
dar kapsamda kullanılan ve literatüre istatistikçi Clive Granger'ın 1969 tarihli 
çalışması ile girmiş olan bir kavramdır. Buna göre, bir değişken (Y) diğer bir 
değişkene (X) "Granger tarzında" neden oluyorsa, X değişkeninin tahminleri, Y 
değişkeninin geçmiş değerleri kullanılarak daha iyileştirilebilmektedir.

İki değişken arasında Granger nedenselliği olup olmadığının araştırılması, 
nedenselliğin yönünün ölçülmesi birçok durumda sıklıkla uygulanan bir yöntem 
olmasına rağmen, bu tip çalışmalardan çıkan sonuçlar çoğu zaman bazı eleştiri
lere de maruz kalmaktadır. Bu eleştirilerden biri, bu nedensellik testlerin lineer 
tahmin (linear forecasting) modellerine dayanmasıdır. Eğer altta yatan gerçek 
ekonomik ilişki lineer değilse Granger testleri doğru olmayan tahminlere da
yanacak ve yanlış olacaktır. Ayrıca, birçok ekonometrik modele de getirilen bir 
başka eleştiri de bu testler yapılırken, modelin parametrelerinin, yani ölçüm kat
sayılarının ve artık değerlerin kovaryans matrisinin elemanlarının sabit varsayıl- 
masıdır. Bütün bu eleştirilere rağmen Granger nedenselliği yine de ekonometrik 
çalışmalarda kullanılmakta ve bazı sorulara cevap aramada önemli bir teknik 
olarak geçerliliğini sürdürmektedir.

VAR modeli çerçevesinde Granger nedensellik testi uygulanmasında önce
likle ölçüme tabi olan serilerin durağanlık açısından durumları önem arz etmek
tedir. Engel ve Granger (1987)'in çalışmasında, iki serinin de birim köke sahip 
olması 1(1) ve aralarında kointegrasyon ilişkisi olması durumunda en az bir yön
de giden bir nedensellik ilişkisinin var olacağı gösterilmiştir. Bu durumda ne
denselliğin test edilmesi için iki türlü formülasyon kullanılabilecektir. Bunlardan 
biri, birim köke sahip olan 1(1) iki serinin de durağan olmayan halleriyle bir VAR 
modelinde kullanılmasıdır. Yani X  1(1) ve Y 1(1) serilerinin düzey değerleriyle 
aşağıdaki şekilde ifade edilecektir (Oxley ve Greasley, 1998).
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fc k

i=ı y=ı
k k

İ=1 
k (1)

Burada t zamanı, c, ve c2 sabit terimleri, fl.. VAR denklemini oluşturan matris
teki katsayıları, ( su, e,t ) vektörü de bağımsız hata terimlerini göstermektedir. Bu 
sitemde X'ten Y'ye doğru bir nedenselliğin var olup olmadığını araştırmak üze
re yapılacak Granger nedensellik testi, a12katsayılarırun her birinin sıfır olması 
hipotezine karşı, en az birinin sıfırdan farklı olması şeklinde, istatistiksel olarak 
anlamlılıklarının ölçülmesi şeklinde olacaktır. Aynı şekilde Y'den X 'e doğru bir 
nedensellik de, a22 katsayıları için anlamlılık ölçerek yapılacaktır.

Kointegrasyon olması durumunda Granger nedensellik testi yapmak için 
bir diğer formülasyon da serilerin birinci farklarını alarak bunları durağan hale 
getirdikten sonra bu durağan serileri kullanarak ve denkleme bir de hata düzelt
me terimi eklemek suretiyle elde edilmektedir. Bu durumda durağan 1(0) olan 
AX ve AY serileri aşağıdaki şekilde kullanılacaktır.

Burada t zamanı, c1 ve c, sabit terimleri, a.. VAR denklemini oluşturan matris
teki katsayıları, ( elt, e2t) vektörü de bağımsız hata terimlerini, di ve ii,ise ECM ile 
gösterilen ve kısa dönem dinamikleri ifade eden hata düzeltme mekanizmasının 
katsayısını göstermektedir. Bu sistemde AX'ten AY'ye doğru bir nedenselliğin 
var olup olmadığını araştırmak üzere yapılacak Granger nedensellik testinde, 
a,2 katsayılarının her birinin sıfıra eşit olduğu hipotezine karşı, en az bir katsayı
nın veya d! katsayısının sıfırdan farklı olması hipotezi sınanarak anlamlılık testi 
uygulanacaktır. Aym şekilde AY'den AX'e doğru bir nedensellik için de a22 ve d, 
katsayılarına bakılacaktır.

Serilerin durağan 1(0) olduğu veya birim kök 1(1) olmakla birlikte değişken
ler arasında kointegrasyon olmadığı bir durum içinse X ve Y değişkenlerinin 
durağan haldeki değerleri kullanılarak iki değişkenli bir VAR modeli aşağıdaki 

şekilde ifade edilebilir:

V.
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r k k

t=ı j=1
k k

j=1 
k (3)

Burada Y(ve X ( durağan 1(0) serilerden oluşmakta, t zamanı, c, ve c, sabit te
rimleri, a.. VAR denklemini oluşturan matristeki katsayıları, ( e1(, e2t) vektörü de 
bağımsız hata terimlerini göstermektedir.

X  ve Y serilerinin ikisinin de durağan olması durumunda, yukarıda yer alan 
(3) sistemi çerçevesinde X'ten Y'ye doğru bir nedenselliğin var olup olmadığını 
araştırmak üzere yapılacak Granger nedensellik testi, a12 katsayılarının istatis
tiksel olarak anlamlılıklarının ölçülmesi şeklinde olacaktır. Test edilen hipotez, 
a12'nin, yani XtV Xl2,. ,.Xlk terimlerinin katsayılarının her birinin sıfıra eşit olduğu 
şeklindedir. Bu hipotezin reddedilmesi, yani en az bir katsayının anlamlı olması, 
X 'ten Y'ye doğru bir nedenselliğin varlığını gösterecektir. Diğer bir deyişle, eğer 
(XM, Xl 2,...X l k) vektörü Y'nin tahmininde bir rol oynamıyorsa, X 'ten Y'ye doğru 
bir nedensellik yoktur. Aynı şekilde, Y'den X 'e doğru ters yönlü bir nedensellik 
ilişkisinde ise a22’nin sıfıra eşit olduğu test edilmektedir.

Böyle bir VAR modelinin gecikme derecesinin belirlenmesi de varılacak so
nuçlarda önemli rol oynamaktadır. Eğer gecikme sayısı çok düşük olursa model 
yanlış tanımlanmış olacak, çok uzun gecikme değerleri ise serbestlik derecesini 
düşürecektir. Söz konusu gecikme derecesinin belirlenmesinde çeşitli enformas
yon kriterleri kullanılabilmektedir. Literatürde sıklıkla kullanılan ve bu çalışma
da da dikkate alman üç enformasyon kriteri ve ifade ettikleri "likelihood ratio" 
'lan  aşağıda verilmiştir.

AIC(k) = İn | Z(k) | +(2/T)kn2

BIC(k) = İn | I(k ) | +(lnT/T)kn2

HQC(k) = İn | E(k) | +(2 İn lnT/T)kn2

Yukarıdaki Akaike kriteri (AIC), Bayesyen Schvvartz kriteri (BIC) ve Hannan- 
Quinn kriteri (HQC) fonksiyonlarında, k gecikme derecesini, n değişken sayısını, 
S artık değerlerin varyans covaryans matrisinin determinantını, T ise kullanılan 
gözlem sayısını göstermektedir. Gecikme derecesi açısından en uygun model, bu 
kriter fonksiyonlarından birini minimize eden model olacaktır.
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5. Ampirik Sonuçlar

5.1. Hisse Senedi Piyasası Getirileri, Oynaklık ve A Tipi Fonlar

Çalışmanın bu bölümünde hisse senetleri piyasası için ilk olarak, durağan 
olan - 1(0) - rethisse ve yfa serileri kullanılarak Basit En Küçük Kareler (BEKK) 
yöntemi ile sınırlandırılmamış VAR analizi yapılmıştır. VAR denkleminin ge
cikme düzeyini belirlemek için, bakılan kriterlere göre, AIC kriterinin minimum 
olduğu gecikme düzeyi 6, HQC kriterinin minimum değerine göre ise 1 dönem 
olarak bulunmuştur. Ancak 1 dönem gecikmeli ölçümlerde hiçbir değişken kat
sayısı anlamlı sonuç vermediği için, 6 dönem gecikmeli VAR ölçüm sonuçları 
rapor edilmiştir. Söz konusu ölçüm sonuçları Tablo A2'de verilmektedir.

retlıisse değişkenin açıklanan değişken olduğu ölçümde, açıklayıcı değişken
lerden sadece bir dönem gecikmeli rethisse değerinin istatistiki olarak anlamlı 
olduğu, diğer hiçbir değişkenin istatistiksel olarak anlamlı çıkmadığı görülmüş
tür. Ayrıca denklemlerin Düzeltilmiş R2 (Adj R2) değerleri de (0,0029), kullanılan 
açıklayıcı değişkenlerden farklı değişkenlerin borsa endeksindeki dalgalanmala
rı açıklamada daha önemli role sahip olduğu bilgisini vermiştir, yfa değişkeninin 
retlıisse üzerinde Granger nedenselliğinin sınandığı testte ise böyle bir nedensel
liğin var olmadığı yönünde sonuç elde edilmiştir.

yfa değişkenin açıklandığı denklemlerde ise, Düzeltilmiş R2 (Adj R2) değerle
ri yine çok küçük olmakla birlikte (0,0314), rethisse denklemine göre daha yüksek 
çıkmıştır. VAR denkleminde, 1 ,3  ve 4 dönem gecikmeli yfa değişkenleri yanında, 
rethisse değişkeninin 3, 4 ve 6 gecikmeli değerleri de anlamlı çıkmıştır, ayrıca 
rethisse değişkeninin gecikmeli değerlerinin topluca anlamlılığının test edildiği 
granger nedensellik testinde de de yine bu değişkenin yfa üzerindeki nedenselli
ği istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır (p=0,0019).

Bu çerçevede, 6 gecikme dönemi uygulanarak yapılan VAR analizinde A 
tipi yatırım fonlarına giren net para miktarının, hisse senedi getirilerinden etki
lendiği söylenebilmektedir. Ancak, yine de söz konusu ölçümde Adj R2'nin 0,031 
gibi düşük bir düzeyde olduğu, dolayısıyla denklemdeki açıklayıcı değişkenle
rin yatırım fonu akımlarını açıklamada çok kuvvetli bir role sahip olmadığı da 
dikkate alınmalıdır.

Hisse senedi piyasasındaki getiri / fiyat oynaklığı ile yatırım fonu akımları 
arasındaki nedensellik sınaması için de, oynaklık değişkeni olarak, hisse senedi 
getirileri serisinin GARCH(1,1) modellemesi sonucunda elde edilen şartlı var- 
yans serisi (volreth) kullanılmıştır. Bu eğişken ile Yine yfa değişkeni arasındaki 
nedensellik ilişkisi de, HQC kriterinin minimum olduğu 1 dönem gecikme ile 
yapılmıştır. Söz konusu ölçümün sonuçlan Tablo A3'te verilmektedir.
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volreth değişkenin açıklanan değişken olduğu ölçümde, açıklayıcı değişken
lerden hem bir dönem gecikmeli volreth, hem de yine bir dönem gecikmeli yfa 
katsayı değerinin istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca denk
lemlerin Düzeltilmiş R2 (Adj R2) değeri de oldukça yüksek çıkmıştır.(0,894). yfa 
değişkeninin volreth üzerinde Granger nedenselliğinin sınandığı testte ise böy
le bir nedenselliğin var olmadığı hipotezi yüzde 3'lik bir düzeyde reddedilmiş, 
buna göre yatırım fonu akımlarındaki hareketin piyasa oynaklığına etki ettiği 
yönündeki hipotez kabul edilmiştir.

yfa değişkenin açıklandığı denklemlerde ise, Düzeltilmiş R2 (Adj R2) değe
ri yine oldukça düşük çıkmış (0,0109), VAR denkleminde de hem yfa hem de, 
rethisse değişkenlerinin gecikmeli değerleri istatistiki olarak anlamsız çıkmıştır. 
Granger nedensellik testinde de yine bu değişkenin yfa üzerindeki nedenselliği 
istatistiki olarak anlamlı çıkmamıştır. (p=0,7004).

Bu ölçüm sonucuna göre de, 1 dönem gecikme dönemi uygulanarak yapılan 
VAR analizinde A tipi yatırım fonlarına giren net para miktarının, hisse sene
di getirilerinin oynaklığını etkilediği, ancak bunun tersi bir nedenselliğin kabul 
edilmediği söylenebilmektedir.

5 .2 . Tahvil Piyasası Endeks Getirileri, Oynaklık ve B Tipi Fonlar

Çalışmanın tahvil piyasasındaki getiriler ile B tipi yatırım fonları akımları 
arasındaki dinamik etkileşimin incelendiği bu bölümünde, tahvil piyasası için 
durağan 1(0) olan rettahvil ve yfb serileri kullanılarak, yukarıda olduğu gibi Basit 
En Küçük Kareler (BEKK) yöntemi ile, sınırlandırılmamış VAR analizi yapılmış
tır. VAR denkleminin gecikme düzeyini belirlemek için yapılan testlerde, AIC, 
HQC kriterlerinin minimum olduğu gecikme düzeyi 5 dönem, BIC kriterini mi
nimize eden gecikme ise 3 dönem olarak bulunmuştur. Her iki gecikme dönemi 
ile yapılan ölçüm sonuçları Tablo A4'te verilmektedir.

5 dönem gecikmeli olarak yapıla VAR ölçümünde de Tahvil piyasasında 
hisse senetlerinde olduğu gibi, getirilerin, yani rettahvil değişkeninin açıklanma
ya çalışıldığı denklemlerde, değişken katsayılarının hiç birinin anlamlı olmadığı 
görülmektedir. Ayrıca bu denklemdeki Düzeltilmiş R2 değeri de yine çok düşük 
çıkmıştır (0,0036).

B-tipi fonlara giren net para miktarının, yani yfb değişkeninin açıklandığı 
denklemde rettahvil değişkeninin bir dönem gecikmeli değeri anlamlı sonuç verir
ken Düzeltilmiş R2 değeri de 0,3316 gibi nispeten yüksek bir düzeyde çıkmıştır.

Üç dönem gecikmeli VAR denkleminde ise yine rettahvil değişkeninin bir 
gecikmeli değeri anlamlı çıkmış, ayrıca Granger nedensellik testinde de yfb de
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ğişkeninin açıklanan değişken olduğu denklem için nedensellik çok kuvvetli bir 
şekilde kabul edilmiştir (p=0.006).

Hisse senedi piyasasındaki getiri / fiyat oynaklığı ile yatırım fonu akımları 
arasındaki nedensellik smaması için de, oynaklık değişkeni olarak, hisse senedi 
getirileri serisinin GARCH(1,1) modellemesi sonucunda elde edilen şartlı var- 
yans serisi (volreth) kullanılmıştır. Bu eğişken ile Yine yfa değişkeni arasındaki 
nedensellik ilişkisi de, HQC kriterinin minimum olduğu 1 dönem gecikme ile 
yapılmıştır. Söz konusu ölçümün sonuçları Tablo A3'te verilmektedir.

Tahvil piyasasındaki getiri oynaklığı ile yatırım fonu akımlarının arasındaki 
ilişkinin test edildiği ölçümlerin sonuçları da Tablo A5'te verilmektedir. Burada 
da yfb serisi ile tahvil piyasası getirileri serisinin GARCH(1,1) modellemesi so
nucunda elde edilen şartlı varyans serisi (volrett) kullanılmıştır. Gecikme döne
mi olarak HSC, BIC ve A1C kriterlerinin hepsi 6 dönem gecikmeyi göstermiştir. 
Dolayısıyla, bu gecikme dönemi ile yapılan ölçümlere göre, tahvil piyasasında 
getiri oynaklığının yatırım fonu akımlarına etki ettiği sonucu elde edilmiştir, yfb 
değişkeninin açıklanan değişken olduğu denklemde volrett değişkeninin 4 ve 5. 
dönem gecikmeli değerleri anlamlı sonuç vermiş, Granger nedensellik testi de 
yüzde 5 düzeyinde bu nedenselliği kabul etmiştir. Ancak, hisse senedi piyasası
nın aksine, yatırım fonu akımlarının tahvil getirilerindeki oynaklığı etkilemesi ile 
ilgili bir sonuç çıkmamıştır.

6. Sonuç

Bu çalışmada Türk piyasasında yatırım fonu akımları ve menkul kıymet fi
yatları ve oynaklıklar arasında dinamik bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu 
çerçevede hisse senetleri ve tahvil piyasaları ayrı ayrı incelenmiştir.

Her iki piyasadaki fiyat/getiri oynaklığım temsil edecek değişkenler için 
ilgili piyasadaki getiri serilerinin GARCH(1,1) modellemesi çerçevesinde elde 
edilen şartlı varyans serileri kullanılmıştır. Değişkenler arasında dinamik ilişki, 
yani çift taraflı bir Granger nedensellik ilişkisinin araştırıldığı bu çalışmada söz 
konusu ilişkisi, aralarında kointegrasyon ilişkisi bulunmayan durağan seriler 
kullanılarak, sınırlandırılmamış Vektör otoregresyon (VAR) modeli çerçevesin
de Granger nedenselliğin sınanması şeklinde yapılmıştır.

Çalışmada hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki fiyatlar ve oynaklıklarla, 
ağırlıkla bu piyasalara yatırım yapan yatırım fonları arasındaki ilişkilere bakıl
mış, piyasalar arasında herhangi bir çapraz ilişki araştırılmamıştır. Elde edilen 
sonuçlarda, her iki piyasa için de, yatırım fonu akımlarından menkul kıymet ge
tirilerine doğru bir nedensellik ilişkisine dair bir bulgu yoktur. Ancak getirilerin 
gecikmeli değerlerinin yatırım fonu akımları üzerinde etkisi olduğunu gösteren
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sonuçlar bulunmuştur. Yatırım fonu akımlarının piyasa getirilerini takip ettiği 
sonucunu gösteren bu etki özellikle hisse senedi piyasası için tahvil piyasasına 
göre daha kuvvetli bir biçimde ortaya çıkmıştır.

Tahvil ve hisse senedi piyasalarındaki fiyat/getiri oynaklığı ile ilgili yatırım 
fonu akımları arasındaki nedensellik ilişkisinin sınandığı ölçümlerde ise, hisse se
nedi piyasasında oynaklık değişkeninin gecikmeli değerlerinin yatırım fonu akım
larına etki etmesine dair çıkan sonuçlara karşım, tahvil piyasasında yatırım fonu 
akımlarının piyasadaki oynaklığa etki ettiği şeklindeki önerme reddedilememiştir. 
Yapılan hiçbir ölçümde ise çift yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanamamıştır.
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Ekler

Tablo A l. Kullanılan seriler için Birim Kök Sınamaları
(Augmented Dickey Fuller - ADF Testleri)

Seri Test istatistiği %1'lik kritik değer

yfa -32,5818 -3,4350

reliıisse -34,4353 -3,4350

volreth -4,7241 -3,4350

# -8,3484 -3,4350

rettahvil -36,1964 -3,4350

volrett -12,2808 -3,4350
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Şekil A2. rethisse serisinin zaman serisi grafiği
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Şekil A6. volrett serisinin zaman serisi grafiği 
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Tablo A2. VAR ölçümü (yfa-retlıisse) (AIC: -12.17678)

yfa rethisse

yfa(-l) 0,097652* -0,107204

[ 3,54186] [-1,37759]

yfa(-2) -0,01466 -0,073784

[-0,52953] [-0,94426]

yfa(-3) 0,060686* 0,101119

[ 2,19834] [ 1,29775]

yfa(-4) 0,066472* 0,002283

[2,41150] [ 0,02934]

yfa(-5) 0,052362 0,019041

[ 1,89833] [ 0,24457]

yfa(-6) 0,021032 0,143422

[ 0,76614] [ 1,85098]

rethisse(-l) -0,012249 0,056863*

[-1,25334] [ 2,06143]

rethisse(-l) -0,015341 0,00883

[-1,56736] [ 0,31964]

retltisse(-3) 0,02562* -0,032419

[ 2,61606] [-1,17280]

retlıisse(-4) 0,018468* 0,023512

[ 1,88245] [ 0,84908]

retlıisse(-5) 0,006951 -0,009526

[ 0,70750] [-0,34353]

rethisse<-6) 0,022603* -0,039996

[ 2,30534] [-1,44522]

C 7,14E-05 0,000273

[0,37991] [ 0,51506]

Granger Nedensellk testi (S rethisse)A§ p = 0,0019

Granger Nedensellk testi (S yfa)§§ p = 0,2482

AdjR2 0,0314 0,0029

Katsayı tahmin değerlerinin altında parantez içinde gösterilen değerler t-istatistiği değerleridir. 

§Sınanan Hipotez Ho: rethisse'den yfa'ya doğru nedensellik ilişkisi yok.

§§Sınanatt Hipotez Ho: yfa'dan rethisse'ye doğru nedensellik ilişkisi yok 
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Tablo A3. VAR ölçümü (yfa-volreth)
(HQ:-31.28007; BSC: -31.21641; AIC: -31.31824)

yfa volretlı

Yfa 0,111092* -0,00084*
[ 4,06936] [-2,20725]

volreth(-l) 0,24794 0,945237*
[ 0,38471] [ 105,715]

C l,77E-05 2,07E-05*
[0,05771] [ 4,85390]

Granger Nedensellk testi (S volretlı) § p = 0,7004
Granger Nedensellk testi (S yfa) §§ p = 0,0273
Adj R2 0,0109 0,8941

Kntsayı tahmin değerlerinin altında parantez içinde gösterilen değerler t-istatistiği değerleridir.

§Stıtanaıı H ipotez Hc: volreth'den yfa'ya doğrtı nedensellik ilişk isi yok. 

§§Stnanatt H ipotez H j  yfa'dan volreth'ye doğru nedensellik ilişk isi yok.

Tablo A4. VAR ölçümü (yfb-rettahvil)
(6 dönem gecikme) (AIC: -12.17678)

yfb rettalıvil
yfb(-l) 0,304309* -0,00178

[ 11,1161] [-0,09179]
yflX-2) 0,150275* 0,0217

[ 5,26102] [ 1,07517]
yfb(-3) 0,099049* 0,007534

[ 3,44876] [ 0,37127]
yfb(-4) 0,069513* 0,001188

[ 2,43648] [ 0,05895]
yfb(-5) 0,115078* -0,00708

[ 4,22140] [-0,36775]
rettnhvil(-l) 0,110187* 0,008465

[ 2,83890] [ 0,30867]
rettahvil(-2) 0,062167 -0,02851

[ 1,59708] [-1,03641]
rettalwil(-3) 0,059165 0,013969

[ 1,51800] [ 0,50725]
rettahviK-4) 0,013544 0,010247

[ 0,34762] [ 0,37222]
rettahvil(-5) 0,024082 -0,09293*

[0,61835] [-3,37705]
C -0,00018 8,34E-05

[-1,03066] [ 0,66976]
Granger Nedensellk testi (S rettalmil) § P=0,0214
Granger Nedensellk testi (S yfb) §§ P=0,8242
Adj. R2 0,331637 0,003633
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Tablo A4-devam. VAR ölçümü (yfb-rettahvil)
(3 dönem gecikme) (HQ: -12.16345)

# volrett

yjb(-l) 0.333837 -0.003248

[ 12.2984] [-0.17065]

yJb(-2) 0.184862 0.017896

[ 6.55978] [ 0.90559]

yfb(-3) 0.155535 0.003952

[ 5.75003] [ 0.20834]

volrett(-l) 0.10949 0.00771

[ 2.79217] [ 0.28038]

volrett(-2) 0.063395 -0.030137

[ 1.61409] [-1.09425]

volrett(-3) 0.054376 0.015819

[ 1.38308] [ 0.57378]

c -0.000216 7.17E-05

[-1.21470] [ 0.57580]

Granger Nedensellk testi (S retlahvil) § 0.0069

Granger Nedensellk testi (S yfb) §§ 0.7129

Adj. R2 0.316734 0.002243

Katsayı tahmin değerlerinin altında parantez içinde gösterilen değerler t-istatistiği değerlendir. 
§Stnanatt H ipotez Ho: rettahvil'deıı yfb'ye doğru nedensellik ilişk is i yok.

§§Stnanan H ipotez H j yfb'den rettahvil'e doğru nedensellik ilişk isi yok.
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Tablo A5. VAR ölçümü (yfb-volrett)

(HQ:-31.28007; BSC: -31.21641; AIC: -31.31824)

# volrett

yfb(-l) 0.309354* -2.87E-06

[ 11.2356] [-0.46234]

yfb(-2) 0.147188* 2.27E-06

[ 5.14385] [ 0.35136]

yfb(-3) 0.096061* -5.21E-07

[ 3.33422] [-0.08020]

yfb(-4) 0.058135* 3.82E-06

[ 2.01784] [ 0.58892]

yfb(-5) 0.093466* 6.53E-06

[ 3.27283]* [ 1.01446]

yfb<-6) 0.059687* -8.52E-06

[ 2.17647] [-1.37886]

volrett(-l) 92.82179 0.571982*

[ 0.76470] [ 20.9121]

volrett(-2) -91.2373 -0.00374

[-0.65957] [-0.11992]

volrett(-3) 20.0429 -0.0186

[ 0.14491] [-0.59689]

volrett(-4) -367.282* -0.01787

[-2.65550] [-0.57329]

volrett(-5) 404.3421* 0.180352*

[ 2.91583] [ 5.77178]

volrett(-6) -115.919 -0.12678*

[-0.95440] [-4.63219]

c 0.001023 8.49E-06*

[ 0.33182] [ 12.2168]

Granger Nedensellk testi (S volrett) § P=0,0478

Granger Nedensellk testi (S yfb) §§ P=0,8075

adj. R2 0.332708 0.333406

Katsayı tahmin değerlerinin altında parantez içinde gösterilen değerler t-istatistiği değerleridir. 
§Stnanan H ipotez Ho: volrett'den yfb'ye doğru nedensellik ilişk isi yok.
§§Sıııanaıt H ipotez Ho: yfb'den volrett'ye doğru nedensellik ilişk is i yok.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND 
CSR REPORTING: 

A STUDY OF TURKISH ISE-30 INDEX COMPANIES

Erkan ÖZGÜÇ1 

Özet

Günümüzde menfaat sahipleri firmalardan faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerinde
ki olumsuz etkilerini en aza indirmelerini vefinansal performansları yanında bu konudaki 
performanslarım da raporlamalarım beklemektedirler. Menfaat sahiplerinin bu beklentisi 
kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışma Türkiye'nin 
önde gelen şirketlerinin KSS uygulamaları ve bunun raporlamtıası faaliyetlerinin ince
lenerek bu konudaki uygulamaların geliştirilmesi için düzenleyici önerilerin sunulması 
amacını taşımaktadır.

1. Introduction

The recent decades have witnessed serious environmental problems and 
huge corporate frauds, which are thought to be directly related to the way of do
ing business by firms. This reality has resulted in the emergence of some social 
and environmental demands of stakeholders. Nowadays, stakeholders expect 
firms to minimize their operations' adverse effects on environment and society, 
and moreover to report their performance on this issue besides reporting on fi
nancial performance. Today, this expectation is known as corporate social re
sponsibility (CSR). After its existence, CSR has become widely adopted by many 
firms not only in developed markets but also in emerging markets. Within this 
scope, this study intends (i) to evaluate the CSR practices and reporting activities 
of Turkish leading companies, and (ii) to propose some regulatory recommenda
tions to improve them.

In assessing the issue, the essay is divided into six sections. In the second 
section, the essay mainly deals with the concept of CSR, CSR reporting, and the 
rationales behind the existence and development of the CSR and CSR reporting. 
In section three, it mentions the CSR and CSR reporting regulations set by the

1 Uzman. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, erkan.ozguc@spk.gov.tr. 
Makalenin sorumluluğu tümüyle yazara ait olup, yazarın çalıştığı kurumla ve kurumun politikaları 
ve kararları ile hiç bir ilişkisi yoktur.
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Capital Markets Board of Turkey (CMB). In the forth section, it presents the find
ings of the research I have carried out for the purposes of this essay on the Istan
bul Stock Exchange 30-Index-companies' CSR practices and reporting activities. 
In section five, it analyses the results of the research; and in the last section, which 
is the conclusion, it offers the following regulatory recommendations:

i) The CMB should prepare an upgraded guideline for CSR reporting by ref
erencing the GRI framework in order to improve the comprehensiveness, 
consistency and comparability of the disclosures,

ii) The CMB should require companies to announce their CSR reports as a sepa
rate section in their annual reports rather than a subsection under the cor
porate governance compliance report (placed in annual reports) to comply 
with the practice, and to increase the comparability of the reports,

iii) The CMB should increase its monitoring and enforcement functions in order 
to direct companies to better reporting practices in terms of higher compara
bility, and transparency.

2. Corporate Social Responsibility

2.1. Corporate Social Responsibility: In General

According to Friedman (1970), the main purpose of a business is to make 
as much money as possible to increase the wealth of its shareholders within the 
rules of law and ethical custom. In this sense, making social and environmental 
contributions is not the job of business, rather it is the obligation of governments 
that impose taxes and determine expenditure. On the other hand, there are some 
opposing views that depend on the social contract and stakeholder theories. Ac
cording to Shocker and Sethi (1974) businesses, like other social institutions, op
erate under a social contract which requires them to deliver some socially desir
able ends to society. Moreover, Freeman and Reed (1983) state that corporations 
have a responsibility not only to shareholders but also to other groups who have 
a stake in the activities of the corporations. Freeman (1984) labels these groups 
as stakeholders and defines these groups as 'groups and individuals who can af
fect or are affected by the achievement of an organization's mission' (O'Riordan
& Fairbrass, 2008, p. 747). These groups mainly include shareholders, investors, 
customers, suppliers, employees, government, environment, and society at large 
(Jamali, 2008). While these theoretical debates were ongoing, the size and power 
of companies in the world have substantially increased (Ballou et al., 2006). This 
situation has extended the responsibility of companies since the potential adverse 
impacts of their failures on the environment and society are drastic (Baxi, 2009).
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In fact, the world has already witnessed many adverse affects of business failures 
such as the Bhopal tragedy in 1984; the Chernobyl nuclear accident in 1986; the 
Exxon Valdez incident in 1989; the corporate scandals of Enron in 2001, World
Com in 2002, Parmalat in 2003 (Foote et al., 2010); and British Petroleum's (BP) oil 
disaster in the Gulf of Mexico in 2010. These kinds of failures have brought deep 
concerns regarding sustainable development2. Within this framework, (i) The 
United Nations (UN) launched Global Compact in 2000 to promote human and 
labour rights, environmental protection, and anti-corruption (UNGC, 2011), (ii) 
The Commission of the European Communities published a Green Paper on pro
moting CSR in 2001 (Dobers & Halme, 2009), (iii) Government leaders demanded 
greater corporate environmental and social responsibility in the Johannesburg 
Declaration and Plan of Implementation of the 2002 World Summit on Sustain
able Development (Cetindamar & Husoy, 2007), (iv) There has been a substantial 
increase in interest in socially responsible investment1 (SRI) (Laufer, 2003), and
(v) CSR has become a key factor in shaping both investors' and consumers' pref
erences (Quelch & Jocz, 2009).

As a result, today, there are significant pressures by stakeholders on compa
nies to force them to take socially responsible decisions (Macve, 1997; Maon et 
al., 2008) and thus, companies, in order to keep their licence to operate (Danko et 
al., 2008) and to preserve their reputation (Foote et al., 2010) make a significant 
effort to operate responsibly.

Although there are various definitions of CSR (e.g., Carroll, 1991; WBCSD, 
2000; Commission of the European Communities, 2001), the most commonly 
used definition is the one made by the European Commission in 2001 (Dahlsrud, 
2008). The Commission of the European Communities (2001, p. 6) defines CSR 
as 'a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in 
their business operations and in their interaction with their stakeholders on a vol
untary basis4'. A socially responsible corporation is expected to find solutions to 
the problems related to respecting human rights during its operations, keeping 
the workplace safe and healthy, maintaining the environment unpolluted, pre
serving natural resources while producing goods, producing healthy products 
for retaining human health, and contributing to the society in which it operates 
(Dagiliene, 2010; Kanji & Chopra, 2010).

2 '[Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs' (WCED, 1987, p. 43).

3 SRls mean taking into account CSR information in investment decisions.

4 Although European Commission defined CSR as a voluntary activity in 2001, today it is increasingly 
being regulated by governments (Geraghty, 2010).
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In fact, all these actions require higher social and environmental standards, 
which may cause higher operating costs and may result in lower profitability (Ch
eung et al., 2010). However, there are also some potential benefits that may com
pensate all these additional costs (Becchetti et al., 2008), such as increased com

petitive advantage (Sousa et al., 2010), higher customer loyalty (Kanji & Chopra,
2010), increased sales (Lu et al., 2009), higher employee loyalty (Dagiliene, 2010), 

lower employee turnover rate (Turban & Greening, 1997), an increase in em
ployees' intrinsic motivation and productivity (Becchetti et al., 2008), improved 
attraction to potential employees (Lu et al., 2009), higher corporate reputation 
and positive brand awareness (Breitbart et al., 2009), positive societal attitudes 
towards the company and its products (Sen et al., 2006), stronger partnerships 
(Pearce & Doh, 2005), proactive corporate risk management (Kanji & Chopra,
2010), lower cost of capital (Nelling & Webb, 2009), and better relationships with 
stakeholders (Herrmann, 2004). Moreover, firms, by avoiding short-run behav
iours that are environmentally harmful and socially detrimental5, are more likely 

to maintain their long-term existence (Porter & Kramer, 2006).

On the other hand, empirical studies find controversial results regarding the 
relation between corporate social performance and corporate financial perfor
mance. While some empirical studies (e.g., Lee et al., 2008; Pava & Krausz, 1996; 
Rossi, 2009; Ruf et al., 2001; Simpson & Kohers, 2002) find a positive link between 
CSR and financial performance, some others find either no significant relation 
(e.g., McWilliams & Siegel, 2000; Nelling & Webb, 2009), or a negative relation 
(Becchetti & Ciciretti, 2009)6. Whatever the results, CSR is a reality and an inevi
table phenomenon today (Pearce & Doh, 2005). Firms, rather than questioning 
this subject, accept its reality and try to benefit strategically from it by increasing 

the level and quality of their CSR practices7.

5 BP faces fines of up to $17.5 billion because of the oil spill in Gulf of Mexico (Money Observer, 
2011).

6 These controversial results are explained mostly by the lack of consensus in the measurement 
methodologies and the tools used to evaluate the link between social and financial performance 
(Jackson & Parsa, 2009).

7 90% of Fortune 500 companies deal with CSR initiatives (Kotler & Lee, 2005) and moreover many 
large companies make substantial investments in such initiatives (Luo & Bhattacharya, 2006).
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2.2. Corporate Social Respotisibility Reporting

Firms need a 'dialogue' (Gray et al., 1995) tool to demonstrate their CSR per
formance to their stakeholders as a part of their societal accountability obligation 
(Reynolds & Yuthas, 2008). For a firm, to meet this communication need is im
portant to maintain and enhance its organizational legitimacy (Hopwood, 2009), 
to manage perceptions of stakeholders in order to combine its CSR practices with 
its business strategy (Dawkins & Ngunjiri, 2008), and to provide investors with 
environmental and societal information that they demand to use for their invest
ment decisions (Tschopp, 2003). However, traditional financial reporting does 
not provide firms with a framework or a template to be used for this aim (Guth
rie et al., 2007). This framework is provided by a new type of reporting that is 
called corporate social responsibility reporting (CSRR). In brief, CSRR measures 
and reports the social and environmental performance as well as the financial/ 
economic performance to the stakeholders either in a stand-alone report, or as a 
combined report in the annual reports (Hedberg & von Malmborg, 2003). While 
some authors (e.g., Elkington, 1998) label this kind of reporting as 'triple-bottom- 
line reporting', some others refer to these reports either as 'corporate sustain
ability reporting' (e.g., Milne & Gray, 2008), or as 'corporate social responsibility 
reporting' (e.g., Dawkins & Ngunjiri, 2008).

Today, reporting on the social and environmental performance as well as 
on financial performance has become a widespread and even a routine practice 
among large firms. The KPMG International Survey of Corporate Responsibil
ity Reporting (2008) finds that (i) nearly 80 percent of the largest 250 companies 
worldwide issue corporate social responsibility reports (up from nearly 50 per
cent in 2005), and (ii) 84 percent of them integrate social and environmental is
sues into their annual reports.

Since traditional financial reports focus mainly on financial performance 
rather than on a balance of reporting on financial, social and environmental 
performance (Ho & Taylor, 2007) and on the information needs of shareholders 
rather than stakeholders, these reports present incomplete information related 
to a firm's value and business activities (Guthrie et al., 2007). In order to address 
these limitations of the traditional financial reporting framework, several CSRR 
frameworks, which combine social and environmental performance as well as fi
nancial performance, have been introduced. However, the dominant framework 
has been Global Reporting Initiative's (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 
among them8 (Gray, 2006).

8 According KPMG (2008) 77% of the largest 250 companies worldwide and 69% of the 100 largest 
companies in 22 countries issue GRI-based corporate social responsibility reports.
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Table 1. GRI Sustainability Reporting Guidelines' Categories 
and Indicators

Main Categories Examples of Performance Indicators

Economic

employee compensation, donations and other community 
investments, dividend payments, benefit plan obligations, tax 
payments, potential financial risks of organization due to climate 
change

Environmental

the amount of materials used and recycled, the amount of energy 
consumed and saved, the initiatives taken for increasing energy 
efficiency, total volume of water used and recycled, impacts of 
operations on biodiversity, the weight of greenhouse gas emitted 
to atmosphere and the initiatives taken to reduce that amount, 
total weight of waste by type and disposal method, initiatives to 
mitigate environmental impacts of products and services, monetary 
value of fines and non-monetary sanctions due to non-compliance 
with environmental regulations, and total of expenditures and 
investments made to protect the environment

Labor
practices and 
decent work

total workforce, employee turnover rates, employee benefits, 
collective bargaining agreements, rates of injury, occupational 
diseases, average hours of training

Social

Human rights
actions taken against discrimination, actions taken to support 
freedom of association and collective bargaining rights, measures 
taken to eliminate child labour and forced labour

Society
effectiveness of anti-corruption policies, total value of financial and 
in-kind contributions to institutions, total number of legal actions for 
anti-competitive behaviour

Product
responsibility

stages for controlling health and safety impacts of products/ 
services, practices concerning customer satisfaction, compliance 
with marketing regulations, saving customer privacy

Source: GRI (2006).

GRI was formed in 1997 with the goal of promoting international harmoniza
tion in corporate reporting of economic, environmental, and social performance 
(Sherman & Diguilio, 2010). GRI performance indicators require organizations 
to express their reporting in monetary and non-monetary unit of measures and 
also to mention their initiatives and plans about the relevant indicators. Some 
examples of GRI performance indicators are presented in Table 1.
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3. CSR Regulations in Turkey

In Turkey, the leading legal document that involves CSR regulation is the 
Corporate Governance Principles, which is issued by the Capital Markets Board 
of Turkey9 (CMB) in 2003 and updated in 2005 (UNDP, 2008). CMB, mainly in
spired by the corporate governance regulations adopted by the USA, and the EU 
due to the corporate scandals experienced in the 2001-2003 period, established 
the Corporate Governance Principles by referencing Organization for Economic 
Co-Operation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance 
(CMB, 2003). CMB require public companies whose shares are traded on the Is
tanbul Stock Exchange (ISE) to issue a compliance report (as a separate section in 
annual reports) to disclose at what level they apply these principles. Moreover, 
CMB, in order to help companies in their preparation of their compliance reports, 
published the Guideline for Corporate Governance Compliance Report. Both the 
Corporate Governance Principles and the Guideline for Corporate Governance 
Compliance Report include regulations concerning CSR.

The CSR principles, mentioned under Corporate Governance Principles, 
mainly encourage companies to adopt policies for (i) the participation of the 
stakeholders in the management of the company, (ii) providing equal opportu
nities to individuals who have similar specifications, (iii) providing employees 
with a safe and secure workplace, (iv) preventing race, religion, language and sex 
discrimination among employees, (v) protecting employees against any mistreat
ments in the workplace, (vi) ensuring that customers are satisfied with the goods 
and services, (vii) establishing good relations with the customers and suppliers 
free from any unfair advantage, (viii) preparing the ethical rules, and (ix) acting 
by taking into account the impact of their operations on the environment, con
sumers and public health (CMB, 2003). Moreover, these principles are clarified 
by the Guideline for Corporate Governance Compliance Report, which is issued 
by CMB, as well. This guideline requires companies to disclose information re
garding (i) the actions taken for the participation of stakeholders in management,
(ii) the company's policies on human resources, (iii) management of the relation
ships with the employees, (iv) any complaints from employees especially on dis
crimination, (v) practices for maintaining customers' satisfaction, (vi) activities 
concerning the environment, region and the public, and (vii) any law suits on 
environmental issues against the company (CMB, 2005).

9 CMB is the regulatory and supervisory authority in charge of the capital markets in Turkey.
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4. CSR Practices and Disclosures of ISE-30 Index Companies

4.1. Research M ethodology

ISE companies disclose their CSR practices in their corporate governance 
compliance reports placed in their annual reports by taking into account the 
guidance of the CMB. Within this framework, I have carried out a research for 
this essay on the level of CSR practices of Turkish leading companies by examin
ing the information given in their annual reports. In the research:

(i) Leading companies are included; since their social and environmental im
pacts are potentially much greater than smaller firms and they have a repu
tation to protect,

(ii) ISE-30 Index companies are preferred to be examined, since they are most 
likely to be accepted as leading companies with their outstanding market 
capitalization, and their annual reports10 are publicly available11,

(iii) 'Employees', 'human rights', 'products, customers & suppliers', 'society/ 
community', and 'environment' have been detected as the main aspects of 
CSR by considering CM B's CSR principles and guidance, GRI guidelines, 
Global Compact principles, and some other empirical studies (e.g., Dagil- 
iene, 2010; Epstein & Freedman, 1994; Holder-Webb et al., 2009; Waller & 
Lanis, 2009; Welford, 2004, 2005),

(iv) Content analysis has been chosen as the methodology, since it is one of 
the most common methods used for CSR information analysis (Dagiliene, 
2010),

(v) Counting sentences has been preferred as a measurement unit to determine 
the quantity of CSR information, since it is a sensitive way of measuring 
information despite its inherent limitation as more sentences do not neces
sarily mean more content,

(vi) Two types of analysis have been made. First, CSR information disclosed by 
each company in their annual reports is categorised according to the five 
aspects of CSR, and then, the number of sentences is counted to measure the 
disclosures. Second, in order to assess the quality of CSR information, disclo
sures made by each company are also categorised on the basis of availability 
of quantitative information.

10 Annual reports are the most commonly used documents in CSR analysis (Dagiliene, 2010).

11 Since one company has gone public recently and hence not prepared the annual report 2009 
conforming to CMB regulations, 29 companies are included in the study.
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4.2. Research Results

The research results are presented in Table 2 and Table 3.

Table 2. Results of CSR Disclosures in the 2009 Annual Reports 
of ISE-30 Index Companies

Companies

CSR INDICATORS

Employees Human
Rights

Products,
Customers

And
Suppliers

Society/
Community Environment

Total Sentences Disclosed

1 Akbank (2010) 21 1 11 9 3

2 Akenerji (2010) 13 0 20 14 19

3 Arçelik (2010) 65 15 91 80 51

4
Asya Katılım Bankası 

(2010)
19 1 7 7 1

5
Doğan Holding 
(2010)

9 9 6 108 4

6
Doğan Yayın 
Holding (2010)

8 10 12 135 28

7 Eczacıbaşı İUc (2010) 12 2 2 16 8

8 Emlak GYO - - - - -

9 Enka İnşaat (2010) 10 0 8 4 14

10
Ereğli Demir Çelik 
(2010)

18 0 50 18 46

11
Garanti Bankası 
(2010)

18 1 42 8 0

12 Halkbank (2010) 17 0 8 9 2

13 Kardemir (2010) 18 0 10 7 1

14 Koç Holding (2010) 28 3 13 98 39

15 Koza Altın (2010) 14 0 2 9 7

16
Koza Madencilik 
(2010)

3 0 2 7 0

17 Petkim (2010) 61 2 62 28 37
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18
Sabancı Holding 
(2010)

16 5 6 112 22

19 Şekerbank (2010) 35 2 3 12 6

20 Şişecam (2010) 20 1 2 4 23

21 T. İş Bankası (2010) 13 3 3 62 9

22
Tav Havalimanları 

(2010)
8 5 4 62 117

23
Tekfen Holding 
(2010)

20 0 32 81 25

24 Tüpraş (2010) 66 2 32 50 116

25
Türk Ekonomi 

Bankası (2010)
7 1 2 23 7

26
Türk Hava Yolları 
(2010)

4 2 12 4 9

27 Türk Telekom (2010) 32 1 20 84 7

28 Turkcell (2010) 46 1 10 105 35

29 Vakıfbank (2010) 22 5 14 6 0

30
Yapı ve Kredi 
Bankası (2010)

18 1 8 52 13

TOTAL SENTENCES 641 73 494 1,214 649
GENERAL TOTAL OF 
SENTENCES

3,071

PERCENTAGE OF 
TOTAL SENTENCES TO 
GENERAL TOTAL OF 
SENTENCES

20.87% 2.38% 16.09% 39.53% 21.13%
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Table 3. Results of CSR Disclosures on the Basis of the Type of 
Information

COMPANIES

QUANTITATIVE
INFORMATION

TYPE OF QUANTITATIVE 

INFORMATION

AVAILABLE
NOT

AVAILABLE
MONETARY

OTHER
QUANTITATIVE

1 Akbank
2 Akenerji

3 Arçelik

4
Asya Katılım 
Bankası

5 Doğan Holding

6
Doğan Yayın 
Holding

7 Eczacıbaşı İlaç
8 Emlak GYO - - - -

9 Enka İnşaat
10 Ereğli Demir Çelik

11 Garanti Bankası
12 Halkbank

13 Kardemir
14 Koç Holding

15 Koza Altın

16 Koza Madencilik
17 Petkim

18 Sabancı Holding

19 Şekerbank
20 Şişecam
21 T. İş Bankası
22 Tav Havalimanları

23 Tekfen Holding

24 Tüpraş

25
Türk Ekonomi 
Bankası

26 Türk Hava Yolları
27 Türk Telekom

28 Turkcell
29 Vakıfbank

30
Yapı ve Kredi 
Bankası
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Firstly, ISE-30 companies make most of their disclosures on societal issues, 
which receive 40% of overall disclosures. Moreover, 12 (out of 29) companies 
make their majority of their disclosures on societal issues. The companies that 
make the highest number of disclosures on this issue are Dogan Yayin Holding, 
Sabanci Holding, Dogan Holding, Turkcell, and Koc Holding. In fact, these com
panies have some common characteristics. First, they are family-owned compa
nies and have a concentrated ownership structure. Second, their majority of so
cietal CSR practices focus on educational and art-related activities. Third, except 
for Turkcell, all of them perform their societal contributions via their associated 
'waqf[s] (foundation)' (Turker, 2009, p. 412), which are the institutions founded 
and financed by family-owned companies particularly to perform some philan
thropic activities, such as building schools and hospitals, preparing educational 
campaigns to increase literacy, making monetary aid for educational purposes, 
establishing art museums and cultural centres etc. (Ararat, 2008). Furthermore, 
all leading Turkish companies' societal disclosures mention similar activities and 
generally neglect some important issues such as anti-corruption policies, anti
competitive behaviours, and monetary value of contributions to institutions. All 
these findings are likely to indicate that (i) the CSR practices of Turkish leading 
companies mostly focus on corporate philanthropy, and (ii) there is a lack of 
comprehensiveness on societal disclosures.

Secondly, environment and employees issues also receive relatively signifi
cant attention. Each one constitutes nearly 21% of the overall disclosures. On 
environmental issues, although there are some examples of best practice,12 the 
majority of the leading companies' disclosures are distant from good practice. 
Specifically, there is a common lack of information regarding recycling, ener
gy efficiency, natural resource consumption and saving, greenhouse gas emis
sions, wastes, impacts of operations on biodiversity, and environmental in
vestments. The lack of comprehensiveness of disclosures is also observable for 
the disclosures regarding employees. Despite a few examples of best practice13 
, the majority of the companies disclose mainly descriptive type information and 
most of the disclosures lack information about total workforce, employee turn
over rates, employee benefits, rates of injury, occupational diseases, and average 
hours of training.

Thirdly, the least disclosures are made on 'human rights' (2%), and 'prod
ucts, customers and suppliers' (16%). Regarding human rights, 8 (out of 29) 
companies give no information, and 26 companies' total disclosures range be
tween 1 and 5 sentences. Furthermore, disclosures on human rights commonly

12 TAV Havalimanları, Tiipraş ve Ereğli Demirçelik

13 Tiipraş ve Turkcell
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lack information on discrimination, freedom of association, collective bargaining 
rights, elimination of child labour and forced labour. On the other hand, regard
ing 'products, customers and suppliers', the disclosures generally focus on the 
quality of products and services. However, information on customer satisfaction 
(supported by some surveys), stages for controlling health and safety impacts 
of products/services, and measures for saving customer/supplier privacy are 
generally lacking.

Finally, 4 companies do not supply any quantitative type information, 17 
companies do not supply any monetary measures related to their disclosures, 
nearly all the disclosures are good news in nature, and the content of disclosures 
is highly varied, even in the same sector of operations.

In a nutshell, the content analysis demonstrates that the CSR disclosures of 
leading Turkish companies are mainly limited with corporate philanthropy, and 
largely lack comprehensiveness, comparability and a monetary unit of measures.

5. Analysis of the Research Results and Regulatory 
Recommendations

Corporate philanthropy and the lack of comprehensiveness characteristics 
of the CSR disclosures of leading Turkish companies may be explained by evalu
ating the relevant 'constellations' (Macve & Chen, 2010, p. 894) of institutional 
factors, such as (i) the corporate ownership structure, (ii) the role of civil society, 
(Robertson, 2009) and (iii) the regulatory framework.

First, the ownership structure of ISE-30 Index companies is dominated by a 
concentrated type. Indeed, my calculations indicate that 67% of the whole shares 
are family or individually owned,14 and many of the companies are controlled by 
the families such as Koç, Sabancı, Doğan, Şahenk, Karamehmet, and Eczacıbaşı. 
In fact, this ownership structure fits well to the corporate philanthropy charac
teristics of disclosures (Robertson, 2009), which is discussed in the previous sec
tion. Moreover, the concentrated ownership structure may affect the quality of 
corporate governance practices (Robertson, 2009), such as investor protection. In 
their comprehensive study, La Porta et al. (1998, p. 1113) find that 'concentration 
of ownership of shares in the largest public companies is negatively related to in
vestor protection'. In fact, the case is not so different for Turkish companies. Ac
cording to the World Bank (2011), Turkey ranks as number 59 among 181 coun
tries in investor protection. This low investor protection characteristics is a likely 
sign of poor corporate governance practices. On the other hand, CSR requires 
sound corporate governance practices to flourish (Ararat & Ugur, 2003).

14 The calculations have been made on the basis of weighted average principle by using the ovnership 
and capital data provided by a private web site (http://www.finnet.com.tr)
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Second, in Turkey there has been a traditional lack of individual participation 
in societal organizations (Robertson, 2009), which indicates a weak civil society 
convention. 'After experiencing three military interventions in 20 years, Turkey 
has been deprived of strong civil society initiatives. Most civil society organisa
tions [...] serve as social clubs rather than fulfilling their roles as development 
agents' (Ararat, 2008, p. 275-276). This is likely to indicate a lack of stakeholder 
activism that produces a strong pressure on companies to embrace and imple
ment CSR principles in their operations (Robertson, 2009). Hence, the lack of 
this pressure may explain the reluctance of some leading Turkish companies in 
giving comprehensive information on CSR. Moreover, this may also explain the 
heterogeneity of the disclosures. Since companies do not feel any strong pressure 
from stakeholders, their reports are likely to be shaped by their own particular 
incentives. For instance; the largest amount of CSR information is disclosed by 
Arçelik, Tüpraş, Turkcell, TAV Havalimanları, Doğan Yaym Holding, Petkim, 
Koç Holding, and Sabancı Holding, respectively. The majority of these companies 
are well known for their high reputation (e.g., According to AcNielsen's surveys15 
Arçelik has the highest reputation among Turkish firms). Thus, it may be a rela

tively strong incentive for some leading Turkish firms to preserve their reputa
tion via CSR disclosures. Another incentive point for some companies may be the 
trade relations with the EU, which is the main trading partner of Turkey both in 
exports (46%) and imports (40%) (UPMFT, 2009). Since 'the EU establishes CSR 
as a [soft] trade barrier for non-complying companies in the terms of organi
zational culture, communication, capabilities and compliance' (Breitbarth et al., 
2009, p. 239), CSR issues become much more important for some Turkish compa
nies due to their strong trade relations with the EU. Hence, leading Turkish com
panies which have strong trade relations with the EU may feel a big incentive to 
deal with CSR practices and reporting. Another particular incentive driver may 
be gaining competitive advantage via CSR. Since the openness of the Turkish 
economy is increasing (UNDP, 2008), this requires firms to be more competitive. 
Hence, embracing CSR to gain competitive advantage in the international arena 
may be an incentive for some leading Turkish firms to provide much more CSR 
information than others. In short, while the lack of stakeholder activism may 
explain the general lack of comprehensiveness in CSR disclosures, the various 
and particular incentives mentioned above may explain the heterogeneity of the 
disclosures.

Third, the CM B's guideline for CSR reporting mostly does not supply com
panies with sufficient particular indicators to be used in disclosures. Put differ
ently, CM B's guideline is too general and vague to expect firms to disclose spe
cific, detailed, comprehensive, and quantitative based information. For example,

15 tr.nielsen.com/site/documents/markalar.doc
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leading Turkish companies' disclosures regarding human rights are very limited, 
and they do not include many aspects of human rights. Indeed, the CM B's guide
line for human rights disclosures does not demand additional information be
yond the information disclosed by the companies. Another example may be the 
environmental and societal disclosures. The CM B's guideline draws the require
ments very vaguely by requiring companies to make disclosure on 'activities 
concerning the environment, region and the public (supported/pioneered social 
trainings, social studies towards the people in the region etc.)', (CMB, 2005, p. 6) 
rather than providing some concrete indicators as mentioned, for example, in the 
GRI framework. Moreover, 18 (out of 29) companies make extra CSR disclosures 
in various sections of their annual reports in addition to the section of corporate 
governance compliance report. In fact, it may indicate a desire of some leading 
companies to go beyond the template provided by the CMB. Thus, it may be pos
sible to assert that despite its valuable contribution to the CSR reporting activities 
in Turkey, the CM B's general and vague regulation on CSR reporting may be a 
factor in the lack of comprehensiveness, incomparability, and heterogeneity of 
the disclosures.

However, there are also some developments that may contribute to the 
quality of leading Turkish companies' CSR practices. For instance; (i) Turkey's 
negotiations with European Union (EU) to become a member may move Turkey 
to a more European model of CSR, (ii) the increased trend in foreign direct 
investments (FDIs) to Turkey16 may positively affect Turkish CSR practices via 
the presence of multinational firms that may give rise to a broader definition 
of CSR beyond corporate philanthropy, (iii) newly established civil society 
organizations, such as the CSR Association of Turkey, may increase the CSR 
awareness of stakeholders and hence amplify the pressures on companies, and (iv) 
international organizations that are effective in shaping CSR in Turkey, such as the 
United Nations Development Programme, International Financial Corporation, 
World Bank, and French Development Agency, may create the awareness of an 
internationally accepted perspective of CSR in Turkey (Ararat, 2008; Robertson, 
2009; UNDP, 2008). In fact, with the maturation of these developments, both the 
effectiveness of stakeholders as the users of CSR reports and the willingness of 
companies to produce a higher quality of CSR activities and reporting practices 
will likely be more observable. This means that the lack of comprehensiveness, 
heterogeneity, and lack of quantitative information on CSR reporting should be 
taken into account by the regulatory side. In fact, the analysis discussed above 
already calls for a regulatory response of the CMB for better CSR reporting. CMB 
may contribute to the CSR reporting in three ways.

16 Since 2002, the FDIs in Turkey have been increasing regularly and substantially (CBRT, 2009).
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First, it may prepare an upgraded guideline by referencing the GRI frame
work. The research in this study indicates that the CSR disclosures by leading 
Turkish companies largely lack comprehensiveness, comparability and a mon
etary unit of measures. Furthermore, it also states that CM B's guideline is too 
general and vague to expect firms to disclose specific, detailed, comprehensive, 
and quantitative based information. In fact, the analysis mentions some signs of 
incentives and desires for better reporting among leading Turkish companies. 
Moreover, the interviews held by UNDP with Turkish companies also indicate 
that though Turkish companies have considerable desire for integrating CSR into 
their business, the tools they use are insufficient to support them (UNDP, 2008). 
Thus, an upgrading of the template for CSR reporting may bring positive conse
quences such as improvement in comprehensiveness, consistency and compara
bility. In this upgrading, the GRI framework may be used as a principal reference 
point, since not only does the GRI draw a detailed reporting framework, but the 
GRI framework is also on the way to becoming a generally accepted reporting 
framework among international companies (Ballou et al., 2006; Ceres, 2010).

Second, the CMB may require companies to announce their CSR reports 
as a separate section in their annual reports rather than a subsection under the 
corporate governance compliance report placed in annual reports. The analysis 
discussed in the previous section indicates that in practice most of the companies 
open an extra section for CSR disclosures in their annual reports even though it is 
not mandatory. Hence, bringing this reality into the scope of regulation not only 
creates no burden on the companies' reporting activities, but also increases the 
comparability of the reports.

Third, the CMB may increase its monitoring and enforcement functions in 
order to direct companies to better reporting practices. In fact, the content analysis 
reveals the lack of oversight and enforcement over CSR reporting practices. For 
example, 8 (out of 29) companies give no information on human rights despite 
the disclosure requirement of CMB. Thus, more effective monitoring and enforce
ment may increase the quality, comparability, and transparency of reports.

However, these regulatory responses may potentially create some unin
tended consequences as well, since institutional factors in Turkey have not been 
matured yet to create a powerful influence of stakeholders for CSR best practices. 
For example, the companies with less incentive to integrate CSR to their activi
ties, as a reaction to more oversight and regulation, may produce some 'win
dow dressing' (Prat, 2006, p. 93) or so called 'greenwash' (KPMG, 2008, p. 30) 
activities. More precisely, these companies may produce CSR practices that are 
short-term focused, largely uncoordinated, and also irrelevant to the core opera
tions. This strategic free approach not only increases the costs of the company but 
also adds very little to the company's CSR performance. Moreover, regulatory
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responses may also potentially produce 'reactivity' (Espeland & Sauder, 2007, 
p. 6). For example, companies may engage in constituting and disclosing CSR 
policies that are never implemented in practice, may produce creative methods 
to influence some CSR indicators such as employee and customer satisfaction, 
and the rates of injuries and occupational diseases, and may transfer financial 
contributions to the related parties in order to exaggerate the amount of societal 
contributions etc.

On the other hand, despite the lack of stakeholders' pressure as an effec
tive CSR driver, there are some strong incentives for companies that may com
pensate for this absence. For example; preserving reputation, retaining competi
tiveness in the economy that is consistently growing in openness, and keeping 
the strong trade relations with European trade partners. These incentives may 
prevent greenwash consequences and reactivity problems at many leading com
panies. Thus, the positive consequences of the regulatory approach to upgrade 
CSR practices and reporting activities may dominate its potential unintended 
consequences.

Moreover, the researches (e.g., Albareda et al., 2008; Geraghty, 2010; Prado- 
Lorenzo et al., 2009) show that governments have been embracing more active 
roles to promote CSR and to encourage companies to adopt CSR initiatives in 
the world. Indeed, today governments work like a mediator between companies 
and stakeholders to incorporate a common statement, and a win-win situation on 
CSR (Albareda et al., 2008). Prado-Lorenzo et al. (2009) find that government has 
an important positive impact on CSR disclosure practices, and hence it should 
strengthen reporting regulations on CSR. There is a need for such a regulatory 
response, since companies generally have difficulty in deciding what informa
tion to report, what template to use, where to report the information, and on 
which stakeholders to focus in their reporting (Danko et al., 2008). Moreover, this 
approach does not necessarily contradict the voluntary characteristics of CSR, 
because a regulatory framework not only enables companies to voluntarily de
velop CSR practices, but it also rewards best practices and weeds out the worst 
ones (De Schutter, 2008).

6. Conclusions

Corporate social responsibility 'has emerged as an inescapable priority for 
business leaders in every country' (Porter & Cramer, 2006, p. 78). In this study, 
a research has been held to evaluate the CSR practices and reporting activities of 
ISE-30 Index companies, which can be accepted as the leading firms of Turkey. 
This research, depending on the content analysis of the annual reports, indicates 
that the CSR disclosures of leading Turkish companies are mainly limited to cor-
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First, it may prepare an upgraded guideline by referencing the GRI frame
work. The research in this study indicates that the CSR disclosures by leading 
Turkish companies largely lack comprehensiveness, comparability and a mon
etary unit of measures. Furthermore, it also states that CM B's guideline is too 
general and vague to expect firms to disclose specific, detailed, comprehensive, 
and quantitative based information. In fact, the analysis mentions some signs of 
incentives and desires for better reporting among leading Turkish companies.
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porate philanthropy, and largely lack comprehensiveness, comparability and 
monetary unit of measures. These findings have been analysed together with the 
ownership structure of the leading companies, the role of civil society in Turkey, 
and CSR regulations of the Capital Markets Board of Turkey (CMB). The analysis 
indicates that the concentrated ownership structure, lack of strong pressure from 
stakeholders, particular incentives of companies, and the CMB guideline that is 
too general and vague are likely to be influential on the CSR characteristics de
termined in the research.

On the other hand, the EU membership process, strong trade relations with 
the EU, the growing openness of the economy, the increase in FDIs, newly estab
lished civil society organizations, and CSR related international organizations 
that are effective in Turkey are likely to promote the effectiveness of stakeholders 
as the users of CSR reports and the willingness of companies to produce higher 
quality of CSR activities and reporting practices. In fact, these developments to
gether with the results of the research call the regulatory body to support this 
change by promoting its regulations. Hence, this study offers the following regu
latory recommendations:

(i) The CMB should prepare an upgraded guideline for CSR reporting by 
referencing the GRI framework in order to improve the comprehensiveness, con
sistency and comparability of the disclosures,

(ii) The CMB should require companies to announce their CSR reports as a 
separate section in their annual reports rather than a subsection under the corpo
rate governance compliance report placed in annual reports. This shift fits well to 
the practice, and may also increase the comparability of the reports,

(iii) The CMB should increase its monitoring and enforcement functions in 
order to direct companies to better reporting practices in terms of higher compa
rability and transparency.

The potential contributions of this study are the research on Turkish leading 
companies' CSR activities, and the policy recommendations depending on this 
research. However, this study is subject to several limitations. Since the scope of 
the research is limited to ISE-30 Index companies, the research results may not be 
generalized to all ISE companies. Hence, regulatory recommendations submit
ted in this study may not fit well to all ISE companies. Moreover, the influence 
factors taken into consideration may not be the only ones that may explain the 
research findings. Apart from these points, a lot of work still needs to be carried 
out to promote CSR practices and reporting activities in Turkey since there is an 
observable change period which deserves to be researched and analysed closely 
for the development of effective CSR policies. It is hoped that this study will 
make a contribution to this process.
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TÜRKİYE'DE SERMAYE PİYASASININ TARİHİ

Selim SOYDEMİR1 

Özet

Piyasa ekonomilerinde yasal olarak düzenlenmiş veya düzenlenmemiş olsalar da ser
maye piyasaları mutlaka bulunmaktadır. Sermaı/e piyasaları geleneksel (veya bankacılık) 
piyasalarının karşısında bir rekabet unsuru oluşturmakta ve vatandaşların işbirliğine 
girerek yeni şirketler kurmalarına imkân yaratabilmektedir.

Türkiye'de de sermaye piyasalarının Cumhuriyet öncesinden oluşmaya başlama
sı ekonomik olarak girilen yolun bir göstergesi olmaktadır. Pek çok ülkeye benzer şekil
de Osmanlı'da da sermaye piyasası kamunun borçlanması sürecinin bir unsuru olarak 
gelişirken, zamanla özel kesim girişimciliğinin ve şirketleşmesinin gelişmesiyle birlikte, 
kendilerini finanse etmeye başladıkları bir alana dönüşmüştür. Cumhuriyet'in kurulma
sından yıllar sonra da tekrar canlanarak Türkiye ekonomisinin önemli ve vazgeçilmez bir 
finansman ve yatırım mekanizması haline dönüşmüştür.

1. Giriş

Banker Krizinin ardından 1981 yılında yasal zeminin oluşturulmasıyla yer
leşmeye başlayan sermaye piyasaları çok da uzun olmayan bir dönemde ülke eko
nomisi için önemi reddedilemeyecek bir aşamaya gelmiştir. 2007 yılının yaz ay
larından itibaren dünyanın gündemine oturan ve eşik altı ipotek kredisi kriziyle2 
başlayıp, önce finansal daha sonra da dünya ekonomik krizi haline gelen geliş

meler nihayetinde ülkemizi de etkilemiş, sermaye piyasalarında hem birinci hem 
de ikinci piyasalarda ciddi sonuçlar yaratmıştır.

Çalışmada bundan sonraki tartışmalara da kaynak oluşturmak amacıyla 
"Türk sermaye piyasalarının nereden geldiği", "hangi aşamalardan geçtiği" ve 
"düzenlemelerin yapıldığı dönemlerdeki ekonomik koşulların düzenlemeler 
üzerindeki etkileri" gibi sorular cevaplanmaya ve geçmiş ile bugün arasında

1 Dr., Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlık Danışmanı, soydemir@spk.gov.tr. Makalenin ilk halini 
gözden geçiren çeşitli eleştiri ve düzeltmeler öneren sevgili Eşim Pervin Soydemir'e ve çalışma 
arkadaşım sevgili Rüya Eser'e teşekkür ederim. Makalede ileri sürülen fikirlerin sorumluluğu bana 
ait olup, çalıştığım kurumla ilişkilendirilemez.

2 Bu konuda Mishkin 2011, Crouhy ve Tumbull 2008, Perry 2008 ve Akyüz 2008'e bakılabilir.
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köprü kurulmaya çalışılacaktır. Çalışmanın bölümlere ayrılmasında Sermaye 
Piyasası Kanununda (SPKn) yapılan değişiklikler esas alınmaktadır. Buna göre 
önce kanun öncesi dönem, Kanunun çıktığı dönemle ilk değişikliğin yapıldığı 
dönem ve sonra da ilk büyük değişikliğin (1992) yapıldığı dönemden ikinci bü
yük değişikliğe kadarki (1999) dönemler ele alınmıştır. Son bölümde de ikinci 
büyük değişiklik ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPKr) tarafından hazırlanan Ta
sarının Meclis tarafından kabul edildiği 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Kanuna 
kadarki süreç değerlendirilmiştir.

2. OsmanlI'dan 1980'lere

2.1. Osmanlı'da Devlet Borçlanma Araçları

Pek çok ülkede borsa, hükümetlerin borçlanmak amacıyla çıkardıkları 
kâğıtların onu satın alanlarla almak isteyenler arasındaki alım satımlarla başla
mıştır. Osmanlı İmparatorluğunda da durum değişmemiştir. 16ncı yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren Osmanlı Devleti'nin vergi sistemi (vergi toplama ve borçlan
ma sistemi) "iltizam " zaman içinde borç alma sistemi olan "esham " ve "kaim e
ye" dönüşmüştür. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı ve Küçük Kaynarca Anlaşma
sından sonra "esham " adıyla yeni bir borçlanma aracı (sistemi) geliştirilmiştir. 
Yeni sistemde, bir vergi kaynağının devlet tarafından belirlenen yıllık geliri çok 
sayıda paya bölünerek, payların her biri kendilerine yaşamları boyunca her yıl 
muaccel denilen geliri sağlamak üzere alıcılara satılmaktaydı. Vergileri mülte
zimlerin değil, devletin topladığı bu sistemde, devlet az sayıda (üst düzey bürok
rat, sarraf, sermayedar ve hatta padişah) sermayedardan değil çok sayıda orta ve 
küçük sermayedardan fon temin edecekti (birinci el piyasalar). Ancak daha son
raları eshamların alınıp satılmaya başlaması (ikinci el piyasalar), ilk sahibinin3 
yaşamıyla kısıtlı olmasını engellemiştir (Pamuk 2006). Osmanlı'da iç borçlanma 

süreci "kaim e" denilen kâğıt para olarak da tanımlanan ama üzerinde faiz bulu
nan bonolar ile devam etmiştir.

2 .2 . Galata Bankerleri

Geniş toplumsal kesimlerin katılımına izin verilmeyen malikâne müzayede
lerinde ihtiyaç duyulan sermayelerin sarraflar tarafından karşılanması, onların 
vergi toplama süreçlerini de organize etmesini de getirmiştir. Borçlanmaya olan 
ihtiyaç, sarrafların devletin Avrupa'dan kısa vadeli borçlanmasının organizasyo
nunu üstlenmelerine yol açmıştır. Zaman içinde sarraflar uluslararası bağlantı
ları olan mali sermayedarlara dönüşmüşler ve 1840'tan itibaren bankalarını kur
malarından sonra da Galata bankerleri olarak adlandırılmaya başlamışlardır.

3 Eshamın varlığı sahibinin yaşamı ile sınırlı iken yeni durumda artık bu noktanın ortadan kalkmasını 
gerektirmiştir.
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Devletin borçlanma gereksinimi yüzünden uluslararası bankalar Osmanlı'da 
kurulmaya veya şubeleri açılmaya başlanmış, bu da bankerleri uluslararası ban
kaların rekabetiyle yüz yüze bırakmıştır. Galata bankerleri rakipsiz konumlarını 
kaybetmelerine rağmen kamu ve özel finans alanını terk etmemişler ve Avrupa
lI mali sermaye gruplarıyla ortaklıklar oluşturarak veya yeni bankalar kurarak 
faaliyetlerine ve Osmanlı bürokrasine danışmanlık yapmaya devam etmişlerdir 
(Pamuk 2006, Kazgan ve Diğ.l999:281). Hatta zaman zaman kendi aralarında 
birleşerek (sendikasyonlar oluşturarak) Osmanlıların savaş borçlarını bile öde
mişlerdir (Kazgan ve Diğ.l999:282).

2 .3 . Şirketleşme

Osmanlı Devleti'nde 19. yy. başlarından itibaren bugünkü adi ortaklıklara 
benzer ancak iş bittiğinde varlığı sona eren ortaklıklar kurulmaya başlanmıştır 
(Eser R.2009). Tanzimatla birlikte yapılan hukuki düzenlemelerle (Fransız Tica
ret Kanunundan tercüme edilerek) şirketleşmenin zemini hazırlanmıştır. Önce
leri iş ortaklığı olarak da tanımlanan "m udarebe" sisteminden'1 farklı olarak ano
nim şirketler kurulmaya başlamıştır.5 İlk kurulan şirket ise, Şirket-i Hayriye'dir 
(Kazgan ve Diğ.1999: 402-403). 1851 yılında kurulan Şirket-i Hayriye, Osmanlı 
Devleti'nde kurulmuş ve ortaklan Osmanlı olan ilk anonim şirkettir. Şirketin 
kuruluşunda iki amaç öne çıkmıştır. Birincisi şehir içi ulaşım sorunlarının kon
forlu ve güvenli bir şekilde çözümlenmesi, İkincisi ise Osmanlı ekonomisinde 
şirketleşme sürecini başlatarak girişimcilere bir örnek oluşturması düşüncesiydi 
(Koraltürk 2004:301 ve Eser 2009).

Lonca sisteminin katı kuralları içinde sıkışıp kaldığı ve girişimcilik ruhunu 
öldürdüğü görüşü oldukça kabul gören bir yaklaşımdır (Çetin ve Çevik 2005:11). 
19. yüzyılda Tanzimat ve serbest dış ticaret rejiminin oluşumu sürecinde esnaf ve 
sanatkârların dayandıkları gedik ve yed-i vahit uygulamaları gibi kurallar sarsıl
mış, loncalar dağılmıştır. Doğan boşluğun giderilmesi amacıyla da bir yandan 
sanat okulları oluşturularak kalifiye eleman yetiştirilmesi bir yandan da esnafın 
ve zanaatkârın devlet desteğini de arkasına alarak, sanayi işletmeleri oluştur
mak; güç birliği yaparak hammadde ve makine ithalatını gerçekleştirme olanağı
nı yaratmak; üretimin niteliğini, fiyatların denetimini ve devletin gereksinimleri

4 Mudarebe, taraflardan birinin sermaye olarak parasım, diğer tarafın da emeğini koymasıyla ortaya 
çıkan bir şirket türüdür. Ancak mudarebe farklı mezheplerde farklı olarak algılanmaktadır. Hanefilere 
göre sermaye ve emek koyan tarafların kar üzerinden yaptıkları bir anlaşma iken, Hanbelîlerde kârı 
aralarında bölüşmek üzere bir tarafın diğerine ticaret için sermaye vermesidir (Gönen 2005).
Ancak, her halükarda iki durumda da öne çıkması gereken husus çok iyi tanımlanmış ve çerçevesi 
çok iyi çizilmiş bir sözleşme ve yine çok iyi uygulanan ve standartlara uygun muhasebe olacaktır.

5 Ortadoğu'da şirketleşme olgusunun sermaye birikimiyle alakası, kültürel ve hukuki kökleri 
konusunda Kuran 2003 ve 2004'e bakılabilir.
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ni kurulacak şirketlerden temin etmek amacıyla 1860-1873 yılları arasında faali
yette bulunan Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun girişimi sonucu ilgili esnafların bir 
araya gelmesi ile 1866'da esnaf şirketleri kurulmuştur (Kazgan ve Diğ. 1999:249). 
Amaçlanan dağınık bir şekilde faaliyette bulunan esnafın ortak bir sermaye ile 
bir anonim şirket çatısı altında toplanmasını sağlamak olmuştur. Ancak komis
yonun şirketin başına geçecek kişilerin seçiminden, kar haddi ve satış fiyatının 
tespitine kadar her konuda söz sahibi olmaya kalkışması ile istenilen sonuçları 
vermemiştir (Çetin ve Çelik 2005:14). Simkeşler, Debbağlar, Saraçlar, Kumaşçı
lar, Dökümcüler ve Demircileri bir araya getiren bu şirketlerin bazısı sermaye 
yetersizliği, bazısı ise bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle başarılı olamamıştır. 
(Kazgan ve Diğ. 1999:249), 1874'de kurtarıcı olarak belediyeye devredilmişlerdir. 
İkinci Meşrutiyetle birlikte Müslüman -Türk unsurlar ticarete daha fazla atıl
maya başlamış, ticaret ve sanatın dine ters düşmediği yolunda fetvalar verilmiş, 
'fukaralık küfre yakın bir şey dir', 'kazanan Allahın sevgilisidir' gibi hadis-i şerif
lerle Müslümanlar servet edinmeye özendirilmiştir (Çetinoğlu 2006:36).

Şirketleşme ile birlikte hisse senedi ihraçları giderek yaygınlaşmaya başla
mış ve şirketler, hisse senedi ihracı yoluyla tasarruf sahiplerinden sermaye bul
ma imkânına kavuşmuşlardır. Doğal olarak elinde hisse senedi bulunmayanların 
daha önceden ihraç edilmiş olanları almak istemeleri ve elinde hisse senedi bu
lunanların senetlerini ihtiyaç halinde satmak istemeleriyle de ikinci el piyasalar 
oluşmaya başlamıştır. İkinci el piyasaların organize olmuş, kuralları ve ilkeleri 
belirlenmiş hali olan borsa da böyle doğmuştur.

Kutu 1: Osmanlı Döneminde İki Olay

İlk olay bugünkü yasal sistemde içeriden öğrenenlerin ticaretine benzemektedir. 1875 
yılında Sadrazam Mahmut Nedim Paşa portföyünde yer alan çok miktardaki Osmanlı 
Tahvili'ni (Konsolid) danışmanı John Paşa marifetiyle borsada sattırmış, ancak ertesi gün 
Osmanlı Devleti faiz ödemelerinin ertelenmesine yönelik kararını ilan etmiştir. Böylece 
sadrazam büyük miktarlarda meşru olmayan kar sağlamıştır. Söz konusu durumlarda fa
iller, bugünkü yasal çerçevede 5 yıllık hapis cezalan ile yargılanabileceklerdir. Konsolid 
yatırımcıları acı ve üzüntülerini yıllarca unutmamış ve konsolidlerin bedelleri ödendikten 
sonra bile benzeri araçlardan uzak durmaya çalışmışlardır (İMKB 1992:16).

İkinci olay ise kamunun yanıltılmasına yöneliktir. 1985 yılına kadar borsada ciddi bir 
olaya rastlanmamış. Ancak o yıl Osmanlı Bankası Müdürlüğü'nden "Sir Edgar VVincent" 
gördüğü bir rüyanın ardından "Güney Afrika Transval'da altın madeni" bulacağı ümidiy
le yola çıkmış ve yolculuk boyunca daha varmadan "zengin altın madeni damarları bul
duğuna dair telgraflar" çekmiş. İnsanlar da bankaya olan güvenleriyle bunu birleştirerek 
bankaya hisse senedi almaya koşmuşlardır. Kısa süre sonra gelişmelerin bir rüya olduğu 
anlaşılınca hisse senetlerini satın alanlar geri satmaya koşmuşlar ve senetlerini yok pahası
na satmışlardır. Bankanın iştirak etmediği, ama söz konusu kişinin kendi spekülasyonunda 
yatınmcılar büyük zararlara uğramışlardır (İMKB 1992:17-18).
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2.4. Borsa

Kırım Savaşı (1854) harcamalarının finansmanı ve kaimelerin (Kırım Savaşı 
için çıkarılan) tedavülden kaldırılması için yapılan dış ve iç borçlanma amacıyla 
konsolitler çıkarılmıştır. Bu senetlerin sahiplerinin, çeşitli gerekçelerle ellerinden 
çıkarmak istemeleri ile borçlanma araçlarının ikinci el piyasaları oluşmaya baş
lamıştır. Havyar Han'da borsanm ilk nüvesi olarak gayri resmi borsa faaliyete 
geçmiştir (Kazgan ve Diğ. 1999:288).

Havyar Han'da ve Galata sokaklarında yaşanan alım satım işlemlerinin, 
hava oyunlarının kumar şeklini aldığı hususundaki eleştiriler nedeniyle köklü 
tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. Borsa işlemlerinin güvenilir bir ortamda düzenli 
yapılmasını sağlamak üzere üyelerin oluşturduğu bir dernekten öte, kamunun 
düzenlemesi ve kontrolü altında yapılması yaklaşımıyla 1866 yılında çıkarılan 
bir Nizamname ile ilk resmi borsa "Dersaadet Tahvilat Borsası" açılmıştır (Fer- 
tekligil 1985:21-22). Dersaadet ve Tahvilat Borsası'nın 1873 yılında kurulduğu da 
bir diğer tespittir (Yılmaz 2011:32-33).

Zaman içinde Avrupa çapında bir borsa haline gelmiş olmasına rağmen, ba
zen özellikle de devlet erkânının borsa oyunlarına karışması ve bankerlerle gizli 
anlaşmalar yapmaları veya bir banka müdürünün, hayali "Altın Şirketi" kurarak 
tasarruf sahiplerini zarara uğratması gibi olumsuzluklar yaşanmıştır (Kutu:l). 
Şirketlerin kurulup gelişmeye başlamasıyla birlikte Borsa'nın ismi 1906 yılında 
yapılan bir düzenleme ile "Esham ve Tahvilat Borsası" olarak değiştirilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı Borsanm işleyişini engellemiş, ama işlemler Galata'da 
bazı hanlarda gayri resmi olarak yapılmış, savaştan sonrada yeniden açılmış
sa da mütareke yıllarında yabancıların elinde oyuncak olmuştur (Fertekligil 
1985:129).

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ülkenin Ankara Hükümeti'nin kontrolüne geç
mesiyle birlikte Borsa Tüzüğünde bazı değişikliklere gidilmiştir. 1923 yılında 
çıkarılan bir kanunla yabancıların etkisini ortadan kaldırmak için asli üyelerin 
Türk Vatandaşı olması zorunluluğu getirilmiş, üye sayısı kısıtlanmış ve defterle
rin Türkçe tutulması zorunluluğu getirilmiştir (Fertekligil 1985:133). İstanbul'da 
bulunan bütün anonim şirketlerin hisse senetleri (1927 itibariyle 78 adet) ile tah
villeri (1927 itibariyle 72 adet) borsa kayıtlarına alınmıştır (İMKB 1992:19-20).

1929'da ise 1447 sayılı "M enkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Kanunu" çı
karılmış ve Borsa Maliye'nin denetimi altına alınmıştır. Aynı yıl Borsa Galata'dan
4.Vakıf Han'a taşınmıştır.
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Kııtu:2- Güvensizliği Artıran Üç Örnek ve İkinci El Piyasanın Doğuşu

Geçmişte yaşanmış olumsuzluklar insanlann ve toplumların davranışları ve düşünce
leri üzerinde yıllar boyunca etki yapabilmektedir. Türkiye'de de geçmiş yıllarda yaşanmış 
üç olumsuzluk tasarruf sahiplerinin sermaye piyasalarına olan ilgisini bir hayli zayıflatmış 
ve onların piyasalara olan güvenlerini zedelemiştir.

27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra bütçe gereksinimlerinin vergi dışında
ki yollarla karşılanabilmesi ve "piyasadaki fazla paranın" " çekilmesi" amacıyla Hürriyet 
İkrazı Tahvilleri çıkarılır. Amaçlanan bu tahvillerin 3 ay sonra işlevini tamamladıktan son
ra bankalar aracılığıyla geri ödenerek itfa edilmeleridir. Ancak, bu dönemde 235 general/ 
amiral ve yaklaşık 5000 subayın bir kalemde emekli edilmesi (TBMM 2012:272) ve bunlara 
da emekli ikramiyesi ödenmesi sorunu, ikramiyenin bir kısmının Hürriyet İkrazı Tahvili 
verilerek çözümlenmiştir. Emekli ikramiyelerini alan subaylar bunu nakde çevirerek ken
dilerine bir iş kurarak hayatlarına devam etmek istemeleriyle yeni bir sorun veya piya
sa doğmuştur. Emekliye sevk edilen subaylardan birisinin o dönemlerde borsa acenteli
ği yapan Kastelli'ye gitmesiyle süreç bir başka mecraya yönelir. Fırsatı iyi değerlendiren 
Kastelli, vadesi üç ay sonra dolacak olan tahvili %60 iskontoyla satın alır ve bürosunun 
camına "Hürriyet Tahvili Satın Alınır" ilanı asarak tahvil ticaretine başlar. Daha sonra bir 
gazete okuyucularına 1.000.000 TL'lik Hürriyet Tahvilini promosyon olarak vermek ister ve 
Kastelli devreye girerek bu kadar tahvili piyasadan iskontolu toplayarak gazeteye 750.000 
TL'ye satar. Hem gazete hem de Kastelli kazançlı çıkmıştır. Ve Kastelli de kendi deyişiyle 
1961'e milyoner olarak girmiştir (Akyol 1980). Böylece şimdiki tabirle tezgah üstü piyasa 
oluşmaya başlamıştır.

Hürriyet Tahvillerinin hemen ardından Tasarruf Bonolannda da oldukça benzer bir 
süreç yaşanmıştır. Başlangıçtaki tanıtım nedeniyle bir miktar kabul görmüşse de zaman 
içinde faizlerinin piyasaya göre düşük olması nedeniyle gözden düşmüşlerdir. Ancak dö
nemin siyasi niteliği çerçevesinde "yarı mecburi" ve "cebri istikraz" niteliğinde çıkarılmış 
olması, yurt çapında çok geniş kitleleri ilgilendirir bir sonuç doğurmuştur. Faizlerinin 
enflasyon oranından düşük olması, cebri niteliği yüzünden çok kişiye satılmış olması ve 
aleyhteki tepkiler zamanla devletin saygınlığını zedeleyen bir sonuca yol açmıştır. Bu or
tamda kâğıt üzerinde geniş çapta spekülasyonlar yapılmış ve tasarruf sahipleri ellerindeki 
kıymetleri çok ucuz fiyatlarla satmak durumunda kalmışlardır (Fertekligil 1993:178-182 ve 
Kazgan ve Diğ. 1999:329-332). Bonolan vadesine kadar bekleyenlerde enflasyon dolayısıyla 
ciddi değer kayıplarına uğramışlardır.

1960'lı yılların ikinci yarısındaki bir gelişme de özel sektörün halka açılmasını ve ta
sarruf sahiplerinin düşüncelerini olumsuz yönde etkileyen Haştaş olayıdır. 1967 yılında 
SPKn'un Meclis'e sevk edildiği bir ortamda bazı girişimciler gelişmeleri değerlendirmeye 
çalışmışlardır. Bir grup girişimci halka açık anonim ortaklık kurmak amacıyla yola çıkmış
lardır. Girişimciler holding şeklinde yapılanacaklar ve daha çok da hastane ve sağlık sektö
ründe yatırım yapacaklardır. Bu amaçla da tasarruf sahiplerine hisse senedi (geçici ilmüha
ber) satarak fon toplamayı amaçlamışlardır. Ancak şirket amaçladığı konuda herhangi bir 
faaliyet göstermediği içinde karşı karşıya kaldığı eleştiri ve suçlamalara yol açan bir bunalı
ma girmiş, sonunda iflas ederek yatırımcıların güvenini yıkmıştır. (Fertekligil 1993:183).
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Esas itibariyle Fransız modeline benzer şekilde yapılandırılan ve çalıştırılan 
Borsa, 1929 Büyük Krizi ile birlikte dünya da yaşanan liberalizm karşıtı ve dev
letçilik yanlısı gelişmeler yüzünden gözden düşmüştür. 1938 yılında 3 yıllığına 
Ankara'ya taşınmış (Yılmaz 2011:32-33), Ankara günlerinin pek işlevselliği olma
mış ve süreçte bir kesinti yaşanmıştır. 1941 yılında tekrar İstanbul'a taşınmasına 
rağmen artık herhangi bir önemi kalmamıştır.

Kutu:3-1980'lerin Başında Türkiye Ekonomisi

1970'lerin ikinci yansına gelindiğinde Türkiye ekonomisi 1950'lerin ikinci yansında 
olduğıına benzer şekilde iflasa doğru sürüklenmekteydi. Bir yandan enflasyon hızı yük
selirken, diğer yandan da döviz reservleri tükeniyordu. Öyle ki Türkiye 1975 yılında mo
ratoryum ilan edecek ülkeler arasında sayılmaya başlanmıştı. Sadece dövize çevrilebilir 
mevduat değil, artık yurt dışı temsilciliklerindeki görevlilerin maaşları bile ödenemez hale 
gelmişti. Yurt içinde ise yatırımlar azalmış, kıtlıklar ve kuyruklar her alanda görülmeye 
başlanmıştı.

1978-79 dönemindeki stabilizasyon girişimleri hem yetersiz hem de geç kalmıştı. IMF 
yardıma çağrılmış, yapılan iki standby anlaşması ise başarısız olmuştur. Temmuz 1979'da 
IMF ile yapılan yeni bir standby anlaşması ardından 264 banka ile borç erteleme antlaşma
sı yapılmış, sürecin devamında daha sonra Türkiye ekonomi tarihine "24 Ocak Kararları" 
olarak geçecek olan Program ile "Ortodoks" diye anılan önlemler devreye sokulmuştur. 
Dünya'daki gelişmelere paralel olarak uygulamaya sokulan Program gereği %48,2 oranın
da devalüasyon yapılmış, kamu mal ve hizmetlerine yüksek oranlı zamlar yapılmış, bütçe 
denetim altma alınmış, ardından Haziran'da yeni bir standby anlaşması ve OECD üyesi 
ülkelerle borç erteleme protokolleri yapılmıştır. Programla kredi ve dış ticaret piyasaların
da serbestleşmeye gidilmiş, faiz oranları serbest bırakılmış (Temmuz bankacılığı), rekabetçi 
politikalar ve ithal ikameci (merkantalist) politikalar yerine, ihracata dayalı kalkınma po
litikaları gündeme getirilerek Türkiye ekonomisinde yeni bir sürece girilmişti (Yenal 2003: 
94-102 ve Kazgan ve Diğ.1999: 359-397). Program ile Türkiye ekonomisi "makas" değiştir
miştir.

2 .5 . Banker Krizi

Türkiye'de sermaye piyasasının gelişiminde dönüm noktası olarak Banker 
Krizi'nin alınması olayın çok popüler olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak 
sermaye piyasalarının yeniden filizlenmesi Banker Krizi'nden çok önce başla
mıştır. Bunlardan birincisi Hürriyet İstikraz Tahvilleri olayı (Hükümetin borçlan
ması) oluştururken İkincisini özel sektörün gelişmeye başlaması oluşturmuştur. 
Sermaye piyasalarını düzenleyen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Banker 
Krizinden önce hazırlanmış ve kabul edilmiş olması ve daha öncede hazırlanan 
tasarıların kadiik olması veya yasallaşma aşamasına gelememiş olması sermaye 
piyasasının Banker Krizi'nden çok önce gelişmeye başladığının işaretlerini ver
mektedir.
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1960larda çıkarılan tasarruf bonolarının yaygın ve zorunlu satışı, kısa za
manda tasarruf bonolarmın da ikinci elde alım satımını getirmiştir. Tasarruf bo
noları bu yönüyle tulumbaya konulan ilk suyu oluşturmuştur (Kurdaş 1980). İlk 
suyla beraber de sermaye piyasalarının yasal bir çerçeveye kavuşturulması çalış
maları da başlamıştır. Öte yandan aynı dönemde "tasarrufların canlanmaya baş
laması ve yeni şirketlerin kurulmaya başlamasıyla özel sektör gelişme sürecine 
girmiş, piyasalar oluşmaya, şirketler hisse senetleri halka satmaya, tahvil ihraç 
etmeye ve çıkarılmış olan bu kıymetler tezgâh üstü piyasalarda alınıp satılmaya 
başlanmıştır. İşlemler düzenleme ihtiyacı da gündeme gelmiştir.

Yasal çerçevenin oluşturulmasındaki temel yaklaşım; mevcut Türk Ticaret 
Kanunu (TTK)'nun Kıta Avrupası kanunlarından tercümeyle oluşturulduğu, 
AvrupalIların söz konusu kanunlarını çağın gereklerine uyarlamak ve anonim 
şirketlerin kuruluşu ve faaliyetini kolaylaştırmak için çalıştıkları bir dönemde 
bizimde sermaye piyasalarını geliştirici tedbir almamız gerektiğidir. Konu pek 
çok seminerde ele alınmış ve ABD'nde "tatbik olunan" usullerin kabulü öneril
miştir (Hatipoğlu 1965). Sermaye piyasaların düzenlenmesi için kanun çalışma
ları yapılmışsa da bu dönemde "para kredi ve bankacılık konuları kalkınma pla
nımızda ve DPT'de üvey evlat muamelesi görmüş" (Hatipoğlu 1966) ve kanun 
yapılamamıştır.

1960'h yıllarda tahvil ihracıyla finansman yöntemi bilinir bir duruma gel
meye başlamasına rağmen, menkul kıymet ihracı yoluyla finansman banka kre
dilerine göre esamisi okunamayacak boyutlarda kalmıştır. Bu gelişmeye yönelik 
eleştirilerden birisi ise, bir anlamda kamunun özel sektörü finansal piyasalardan 
dışlaması olmuştur (Hatipoğlu 1970).

Sermaye piyasaları, diğer pek çok alanda olduğu gibi, farklı çalışan, çeşitli 
etmenlerin etkisi altında gelişmiştir. Piyasaların gelişmesini "teşvik eden ve en
gelleyen amillerin" arasında;

• Ekonominin gelişmesi ve buna paralel orta ve uzun vadeli fon ihtiyacı,

• Likit kıymetlere duyulan ihtiyaç,

• Banka mevduat faizlerinin düşüklüğü,

• Hukuki mevzuatın yetersizliği,

• Likit sermayenin devlet tarafından kurutulması ve

• Bankaların (TSKB dışında) sermaye piyasasını destekleyici faaliyetlerde 
bulunmamaları,

• Vergi Kanunlarının sermaye piyasasının gelişmesini teşvik etmeyen yapısı,

• Aracı teşekküllerin yokluğu,

• Enflasyon,

• Yönetici ve denetim eksikliği sayılmaktadır (Hatipoğlu Z.1970).
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Bu gelişim içinde artık "büyük ve başarılı holdingler hisse senetlerini halka" 
satmaya başlamışlardır (Aysan 1974). Artık hisse senetleri yatırımcıların gözünde 
yeni bir yatırım aracı, girişimcilerin gözünde de yeni bir finansman aracı olarak 
şekillenme sürecine girmiştir. 1970'li yılların ilk yarısında şirketlerin (özellikle 
büyük holdinglerin) halka açılma eğilimlerinde ve çok ortaklı anonim ortaklık 
kuruluşlarında belirgin bir artma gözlenmeye başlamıştır (Demirçelik 1986). His
se senedi alım-satımları geliştikçe yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
amacıyla 1973 yılından itibaren "Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi Hisse 
Senetleri Endeksi" 40 hisse senedi üzerinden hesaplanmaya başlanmıştır.

Öte yandan uzun vadeli fon ihtiyacı içinde olan şirketlerin bazıları da TTK ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevzuatı çerçevesinde tahvil ihraç etmeye 
başlamışlardır (İpekçi 1974). 9181 öncesi 15 yılda özel sektörün tahvil ihracı 48,1 
milyon TL'ye ulaşmıştır (Tecer 1983). Öte yandan aynı dönemde halka açık işçi 
şirketleri kurulmaya başlamıştır. 1974'lerde yurt dışına çalışmaya giden işçilerin 
çalıştıkları ülkelerde gördükleri yöntemleri (şirketleşerek bir şeyler üretebilme) 
kendi bölgelerinde de kurdukları halka açık işçi şirketleri 1970'lerin sonuna ge
lindiğinde ciddi sorunlarla karşılaşmışlardır (Kaytmaz 1983). 1978 yılında döviz 
kredilerine verilen kur garantisinin kaldırılması ve bu şirketlerin hatalı ekonomik 
kararları söz konusu şirketlerin giderek zor duruma düşmelerini getirmiştir6.

1960'lı yıllardan birinci el piyasalarda menkul kıymet (bazı şirketlerin hisse 
senetleri, Hürriyet İstikraz Tahvilleri, Tasarruf Bonoları ve özel kesim tahvilleri) 
ihraçlarıyla birlikte, söz konusu kıymetlerin ikinci el piyasalarda alınıp satılma
sı da başlamıştır. Hatta borsa olmasına rağmen ikinci el piyasa işlemleri Borsa 
dışında da kendine bir alan bulmuştur. Artık gazetelerin küçük ilanlar sayfala
rında, hisse senedi alırım satarım ilanları ile tahvil ve bonolarınız %40 ile alınır 
ilanları boy göstermeye başlamıştır7. 1970'lere gelindiğinde ise, ilk zamanlarda 
Banker Kastelli Menkul Değerler Ticaret A.Ş. gibi birkaç bankerin ilanı varken, 
sayısı 10'lara ulaşan bankerin ilanı görülmeye başlamıştır. Milliyet Gazetesi 
1970'lerin sonuna doğru ise artık söz konusu ilanlar için "Hisse Senedi Tahvil ve 
Bankerler" bölümü açmıştır. Dershaneler ve bankerler ilanlar sayfasının önemli 
müşterisi olmuştur. Borsa dışında da ikinci el piyasalar günlük hayatın bir un
suru olmuşlardır. Piyasa'da bankerler menkul kıymetleri kendi hesaplarına alıp 
satarak bir tür piyasa yapıcılığı sistemi oluşturulmuşlardır.

1970'lerin son yıllarına gelindiğinde yaşanmakta olan yüksek enflasyon or
tamının gereklerine uyumlu olmayan para politikası uygulamaları sonucunda

6 Bahsi geçen konular arasında işletme sermayesi yetersizliği, kuruluş yeri hataları, kalifiye yönetici 
ve işçi eksikliği ve kredi teminindeki güçlükler sayılmaktadır. (Kaytmaz 1983).

7 Milliyet Gazetesinin 1960'lı yıllar arşivleri elektronik ortamda tarandığında söz konusu ilanlar 
izlenebilir.
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likiditenin ekonominin ihtiyacının çok altında kalması, şirketleri finansman te
mininde zorluklarla karşı karşıya kalmalarına yol açmıştır (Fertekligil 1993: 213). 
Piyasalarda bir yandan fon talep edenlerin bir yandan da fon arz edenlerin bir 
araya gelmelerine yardımcı olacak aracı kurumlar da bu dönemde kurulmaya 
başlamışlardır. Mentaş Menkul Değerler Bankerlik Ticaret A.Ş.8 ve Meban Men
kul Değerler Bankerlik ve Finansman A.Ş.'nin sundukları hizmetlere ilişkin 
ilanların gazete ve dergilerde yer alması esas olarak kamu düzenlemelerinden 
yoksun bir piyasanın aracı kurumlarıyla beraber oluşumunun işaretleridir. Ya
sal düzenleme eksiklikleri tasarruf sahiplerinin yeterince korunması konusunda 
ciddi kuşkular üretmeye başlamıştır (Bozkurt 1979).

1970'lerde yaşanan krizler ve devamında gelen finansman sorunları, banka
sı olmayan grupları tahvil piyasalarından yararlanarak aşmak istemelerini getir
miştir. Bankası olmasına rağmen bankalarda yapamadıklarını farklı bir yapılan
mada yapmak isteyen grupların girişimleri de bankerlik şirketlerini kurulması
nın ikinci temel nedenini oluşturmuştur. Diğer nedenler arasında ise, yeni banka 
kuruluşunun kısıtlanmış olması ve mevcut finansal sistemin ekonomin ihtiyacı 
olan (özellikle enflasyon sürecine ayak uyduran) yeni araç ve likidite gibi bek
lentilere cevap üretememesinin yattığı ileri sürülmektedir. Tabiî ki, kuruluşları 
için (endüstriye giriş) herhangi bir düzenlemenin olmaması "bankerlik kuruluş
larının" giderek artmasının bir diğer nedeni olarak sayılmaktadır (Karacan 1981, 
Başbuğ 1979 ve SPKn.1981).

İhraççının çıkardığı tahviller, bankerler (ve borsa komisyoncuları) tarafından 
yüksek iskontolarla alınıp tasarruf sahibine yüksek getiri (resmi faizin çok üstün
de) sağlayacak şekilde satılıyordu (Fertekligil 1993:214). Artan rekabet banker
lerin, sattıkları tahvillere veya diğer araçlara "geri alma garantisi" vermelerine 
(günümüz kavramları içinde ters repo da diyebileceğimiz) yol açmıştır. Bu amaç
la da pazarladıkları senetlerin (veya belgelerin) "eklerinde anapara tutarında faiz 
kuponları kesilmiş, tahvil veya mevduat sertifikası faiz kuponları" vermişlerdir9

8 İki kurumun (Mentaş ve Meban) ilanlarından hareketle sundukları aracılık hizmetleri şu şekilde 
sıralanabilir;
• Menkul kıymet alım satım işlemleri,
• Menkul kıymetlerin temettü, küpür ve faiz ödemelerine ilişkin hizmetler,
• Portföy yönetimi hizmetleri,
• Şirketlere ve tasarruf sahiplerine finansal danışmanlık,
• Menkul kıymetlerin halka arzında aracılık yüklenimi,
• Şirket ele geçirmelerinin organizasyonu,
• Yatırım fonu kurup yönetmek (Meban Mayıs 1979'da yatırım fonu kurmuştur)

9 2499 Sayılı SPKn'nın gerekçesinde tahvil pazarlaması, tahvillerin ihraççılar tarafından bankerlere 
başa başın altında pazarlanmakta, oluşturulan gelir faize eklenerek tasarruf sahibine satılması olarak 
açıklanmaktadır. Dolayısıyla ihraççının ödeyeceği gerçek faiz tahvilin üzerinde yazan nominal 
faizden çok fazla olabilmektedir. Bu nedenle tahvil satış ilanları "net verim" veya "net getiri" 
başlıkları ile yapılmıştır.
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(Karacan 1981). Mevduat sertifikaları karşılığı fon toplanması ise bazı bankaların 
mevduat toplamakta zorlanmaları finansman sorunlarmı mevduat sertifikalarını 
bankerlere pazarlatmalarıyla çözmeye çalışmalarıyla sonuçlanmıştır. Bankaların 
faaliyetleri belli bir yasal çerçevede tanımlanıp kısıtlanırken, bankerlerin her
hangi bir düzenleme ve kısıtlamaya tabi olmadan çalışıyor olmaları cazibelerini 
daha da artırmıştır10.

Bu dönemde, Türkiye 24 Ocak 1980 Kararları olarak da adlandırılan tedbir
lerle ithal ikameci kamuya dayalı politikalar yerine daha çok ihracata, özel kesi
me ve rekabete dayalı ekonomik politikalara yönelmiştir. Temmuz Bankacılığı11 
olarak bilinen uygulamalarla bankalar arası rekabet, faiz serbestliği getirilmiştir. 
Büyük bankaların kendi aralarında imzaladıkları centilmenlik anlaşması ile faiz 
oranlarını kontrol etmek istemeleri çok başarılı olamamış, kısa sürede anlaşmaya 
öncülük eden banka sayesinde yıkılmıştır (Aysan 1981). Öte yandan bankaların 
hem uygun faiz verememeleri, hem de toplanan paralarm neredeyse yarısının 
Merkez Bankası'nda zorunlu karşılık ve disponibilité olarak tutulması nedeniyle 
likit fonları kendilerine çekememesi ve toplanan fonların az bir kısmının kredi vs. 
olarak değerlendiriliyor olması bankerleri giderek ön plana çıkmışlardır (Durak- 
paşa 1982). Artık bankerlik "iy i" bir finansman mekanizması olmaya başlamıştır.

"Para piyasası bankerleri" denilen yeni bankerlerin ortaya çıkması ve bunla
rın tahvil veya mevduat sertifikası12 satamamaları yüzünden, kendi çek ve bonola
rını yüksek faizler karşılığı satmalarıyla para toplamaya başlamaları piyasalardaki 
rekabeti artırmış (Fertekligil 1993:214) ve faizler yıllık %144'lere çıkmoştır.Ancak 
toplanan paraların kullanım yerleri konusunun açık olmaması, borçlarm yeni ge
len paralarla ödeniyor olması13 ve Maliye Bakanlığı çevrelerinden gelen "vatandaş 
kumar oynadı" açıklamaları ile sistemin işleyiş mekanizması tersine dönmüş ve 
bankerlerin ödeme güçlüğü içine düşmelerine yol açmıştır (Türk 1989).

10 Bu dönemde meşru tefecilik de yaygınlaşmıştır. Meşru tefeciliğin işlemesinde ilanla müşteri 
bulunur. Bankaya bu müşterinin istediği kadar para mevduat olarak yatırılır, banka da bu mevduatı 
söz konusu kişinin getirdiği müşteriye kredi olarak verir. Ancak mevduat sahibi banka dışında da 
ayrıca aylık faiz geliri elde ederdi (Başbuğ 1979)

11 "Temmuz Bankacılığı" ile 1 Temmuz 1980 yılında faiz oranlarının serbest bırakılarak, pozitif 
reel faiz uygulamasına geçilmesi, bankaların mevduat sertifikası çıkarmalarına izin verilmesi ve 
sektöre yerli ve yabancı girişlerin kolaylaştırılarak rekabetin sektör içinden de artırılmaya çalışıldığı 
Kararname ve devamındaki süreç tanımlanmaktadır. Bazı bankalar arasında faiz oranlan konusunda 
centilmenlik anlaşması yapılmış, tasarruf sahipleri yüksek faiz vereni aramaya başlamış ve bankalarda 
likidite sorunlarını yüksek faiz vererek çözümlemeye çalışmışlardır.

12 Tahvil ve mevduat sertifikası gibi araçlan alıp satanlar borsa bankeri olarak adlandırılırken, sadece 
kendi senet ve bonolarını pazarlayanlar para piyasası bankeri olarak adlandırılmışlardır.

13 Borcun borçla finansmanı olarak tanımlanan "Ponzi Finansman" kavramına uygun bir gelişim.
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1982'ye gelindiğinde bankerlik olayları artık kontrolden çıkmaya başlamış 
yüksek getiri vaadiyle toplanan fonların yüksek getiri sağlayacak verimlilikte 
kullanılamaması (bu verimliliği sağlayacak yatırım alanının olmaması da) 250'ye 
yakın bankerin iflasını getirmiştir (Durakpaşa 1982 ve Türen 1982). 1982 ortasın
da ise bankerlik piyasası tepetaklak olmuştur. Banker Kastelli gibi bankerlerin 
mallarına el konulup tasarruf sahiplerinin haklan parça parça ödenirken, Me- 
ban gibi bir gruba bağlı olanların ödeme güçlükleri grup şirketleri tarafmdan 
verilen tahviller karşılığında Menkul Kıymetler Tanzim Fonu (MKTF) tarafın
dan çözümlenmeye çalışılmıştır. MKTF bu grupların çıkardığı tahvilleri iskon- 
tolu olarak almış ve söz konusu bankerlerin müşterilerine olan yükümlülükleri 
karşılanmıştır.

Bankerlik kuruluşlarının menkul kıymet alım satımı ile uğraşabilmeleri ise 
29.06.1982'de çıkarılan Borsa Bankerliği Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsa
mında Borsa Bankerliği Belgesi almalarına bağlanmıştır.

Türkiye sermaye piyasalarına istikrar ve yasal çerçeve kazandırmaya çalışır
ken, Dünya'da özellikle küreselleşme, teknolojik gelişme, yenilik (innovasyon) 
ve menkul kıymetleştirme kavramları ön plana çıkmıştır. Teknolojik gelişmele
rin hızlandırdığı küreselleşme sermayenin sınırları aşması, dolaşımının önün
deki engellerin kalkması, fonların hükümetlerden hükümetlere değil de artık 
talep edenle arz eden arasında (özel kesimler arasında) doğrudan aktarılması, 
düzenlemelerin kaldırılması veya azaltılması ve bir birine yakınsaması ve bütün 
bunların yanında dalgalanmaların ve ülkeler (piyasalar) arasındaki etkileşimle
rin yayılması öne çıkan gelişmeleri oluşturmuştur. Öte yandan bu dönemde pi
yasaların düzenlenmesi ve denetimi açısından da bağımsız idari otoriteler ortaya 
çıkmaya başlamıştır.

3.1982-1992 Dönemi: Sermaye Piyasalarının Oluşturulması 

3.1. Genel Olarak Düzenleme

Finansal piyasaların düzenlenmesi çok uzun zamanlardan beri piyasa eko
nomilerinin önemli sorunlarından olmuştur. Düzenlemenin yapılıp yapılmama
sı yanında nasıl yapılacağı da ayrı bir sorun olarak gündemde yer almıştır. Fi
nansal piyasaların "bilgiye" dayalı yapısı (çarpık bilgi sorunu) geleceğe yönelik 
haklara dayalı işlemlerin yapılıyor olması düzenlemelerin rolünü de artırmıştır 
(Stiglitz 1993).

Düzenlemelerin amaçları;

• Ekonomiyi sistemik risklerden korumak ve böylece makroekonomik ve 
mikro ekonomik istikrarı sağlamak,
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• Özellikle yatırımcıları (tüketicileri) korumak amacıyla piyasalarda ve 
mali aracılarda şeffaflığın sağlanması (bilginin eşit dağılımın temini)

• Mali aracıların güvenilirliğini, rekabetini ve rekabette eşitliği sağlayarak 
etkinliği artırmak,

olarak özetlenebilmektedir (Herring and Santomero 1999; Di Giorgio, Di Noia 
and Piatti 2000, Eser 2001). Bu amaçlara ulaşmak için kullanılan araçlar arasında 
ise "aktiflerin kısıtlanması", "sermaye yeterlikleri", "mevduat sigortalan", "ka
munun aydınlatılması", "işlem standartlarının belirlenmesi" ve "standartlara 
uyumun sağlanması" sayılmaktadır (Herring and Santomero.1999). Söz konusu 
düzenlemelerin yapılması, "oyunun" kurallarının belirlenmesi ve ardından da 
doğal olarak "oyunun kurallarına" uymayanların ve piyasalarm güvenliği bo
zanların "oyun alanın" dışına çıkarılması ve cezalandırılması sistemin güvenilir
liğinin sağlanması açısmdan büyük önem taşımaktadır.

Güven zedelendiğinde ise tasarruf sahipleri ya kaynaklarını finansal araçlar ka
nalıyla girişimcilere aktarmamakta ya da aktarmak için çok yüksek bedel istemek
tedirler. Her iki durumda da sermaye birikimi ve kaynakların etkin kullanımından 
uzaklaşılmaktadır. Güvenin yeniden tesisi ise çok uzun zaman almaktadır.

Düzenlemelerde bir başka sorun da ne kadar düzenleme yapılacağıdır, her şe
yin düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı ve gerekli olup olmadığı da ayrı bir 
tartışma konusudur. Üstelik yapılmış olan düzenlemelerin takip edilmemesi de 
düzenleyicilere karşı kamunun güvenini zedeleyici gelişmeleri oluşturmaktadır.

Düzenlemelerle bir yandan piyasalarm "güven ve istikrar" içinde çalışması 
temin edilmeye çalışılırken diğer yandan da oyunun kurallarına uymayanların 
oyun sahası dışma çıkarılması ve bazı hallerde de cezalandırılmaları gerekmek
tedir. Bu nedenle de bütün sistemlerde piyasaları düzenleyen yasaların son kıs
mı "tedbir ve cezalara" ayrılmıştır.

3.2. 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)

3.2.1. Genel Olarak

1960'lardan başlayarak gelişen finansal sistemde, bankacılığın yanma yeni 
bir finansal piyasanın oluşturulması ve şirketlerin menkul kıymet ihraç ederek 
finansman ihtiyaçlarını karşılayacakları sermaye piyasalarının yasal bir zeminde 
çalışmasını temin etmek amacıyla önceki tasan üzerinde birkaç değişiklik ya
pılarak yeni bir tasarı hazırlanmıştır. Kanun Tasarısı, 17.01.1981 tarihinde Milli 
Güvenlik Konseyi'ne sunulmuş ve 2499 Sayılı SPKn 28.07.1981 tarihinde yasal
laşmıştır14. Kanunu çıkarılarak düzenlemeyle bir ivme kazandırılmaya çalışılan 
"Sermaye Piyasası" Türkiye ekonomisinin o güne kadarki finansman modelinin

14 Bu nedenle de "SPKn Banker Krizine tepki olarak çıkarılmıştır görüşleri temelsiz kalmaktadır.
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dışında şirketlerin finansmanında "doğrudan" finansmanın da yer alacağı yeni 
bir modele yönelmesinin yasal zeminini oluşturmuştur.

Daha önce birkaç defa denenmesine ve krizden önce (1981) çıkarılan15 Ka
nunla beraber kurulan Sermaye Piyasası Kurulu (SPKr) sayesinde de piyasaların 
düzenlenmesi, gözetimi ve denetlenmesi amaçlanmıştır. Kara Avrupa hukuk sis
temi etkisi altındaki şirketler hukukuna Kanun ile bir farklılık getirilerek şirketle
rin halka açılarak ve menkul kıymetlerini halka satarak finansmana yönelmeleri 
amaçlanmıştır. Doğal olarak fon ihtiyacı içinde bulunan şirketlere hisse senedi 
veya diğer menkul kıymet ihraçları kanalıyla kaynak aktarılması "çarpık bilgi" 
sorunlarını yaratmaktadır. Kanun bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak ve 
tasarruf sahiplerinin güven içinde kaynaklarını başkalarının kullanımına suna
bilmelerinin ortamı hazırlanmıştır. Aynı süreç içinde yaşanan Bankerlik Krizi 
nedeniyle çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile piyasaların dü
zenlenmesi amaçlanmıştır. Birinci el piyasaların düzenlenmesi ve ardından da 
Osmanlı İmparatorluğundan beri şu veya bu şekilde çalışan Esham ve Tahvilat 
Borsasının Menkul Kıymetler Borsasma dönüştürülmesi için 91 Sayılı KHK çı
karılmış ve böylece ikinci el piyasaların organize bir yapıda çalışması gündeme 
gelmiştir. SPKn, 28.07.1981 tarihinde kabul edilmiş ve 01.02.1982 tarihinde yü
rürlüğe girmiştir. İlk Başkan Prof. Dr. İsmail Türk'ün deyişiyle Yasa ile "...daha 
çok yasası olmayan bir piyasa" yasaya kavuşturulmuştur16.

Kanun'un yürürlüğe girmesini takip eden ilk 10 yıl, sermaye piyasalarında 
"güvenin" yeniden sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığı, birin
ci ve ikinci el piyasaların yasal ve teknik alt yapısının oluşturulması, finansal 
araç ve kurumlar ile piyasaların işleyiş kurallarının oluşturulmasına yönelik te
mel çalışmalarm tamamlandığı bir dönem olmuştur. Sermaye piyasalarının ilk
10 yılındaki Kanun dâhil tüm düzenlemelerle, banker krizinin yarattığı güven 
krizini aşmak ve "Güven17" oluşturma amacı, düzenlemelerin temel felsefesini 
oluşturmuş ve birinci el piyasalarda menkul kıymetlerin halka arzının18 Kurul 
iznine tabi olması olarak gündeme gelmiştir.

15 1962 yılında Sermaye Piyasası Etüdü hazırlanmıştır. 1970 yılında Sermaye Piyasasının teşviki 
ve Tanzimi hakkında Kanun Tasarısı TBMM'ne sunulmuş ancak tasan kadük olmuştur. 1981'de 
çıkanlan SPKn son tasarının bazı değişiklikler yapılmış halidir (Kaytmaz 1983).

16 Milliyet Gazetesi, 31.01.1982.

17 Güven olgusu tarafların bir birleriyle olan ilişkilerinde saydamlığın olması, tarafların geçmişteki 
davranışlan ile taahhütlerinin bir biriyle uyumlu olması, verdikleri sözleri tutmuş olmaları ve hakkı 
ihlal edilenlerin haklarının kamu adalet mekanizmaları tarafından zamanında korunuyor olması 
kapsamında tanımlanabilir (Çelik A.2004).

18 Tahvillerin ihracı ve halka arzı Merkez Bankasından alınarak SPKr'na verilmiştir.
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İkinci el piyasalarda "güveni tesis" etme yaklaşımı ise "bir güven müesses- 
si" olarak kurumlaşmış olan bankaların19 sermaye piyasalarının her alanında ak
tif olarak yer almalarının sağlanması şeklinde yansımıştır. Nitekim bu dönemde 
Türk sermaye piyasalarında "evrensel bankacılık20" sistemi geçerliğini devam 
ettirmiştir (Derin 1991) ve "Bankerlik Krizi" nedeniyle neredeyse "güvenilir" 
kavramından bankacılık anlaşılmıştır. Hâlbuki aynı dönemde pek çok bankanın 
ödeme güçlüğü içine düştüğü gibi21, bazı banker kuruluşları da bankalar tara
fından kurulmuşlardır. Batan banker kuruluşlarının ana faaliyet alanı da bazı 
bankaların çıkardığı mevduat sertifikalarını pazarlamak olmuştur.

Dönemin bir diğer özelliği ise tasarruf sahipleri ile fon talep eden kuram la
rın beklentilerine ve planlarına cevap verecek finansal araç çeşitliliğinin sağlan
maya çalışılması olmuştur.

Şirketlerin halka açılmaları ve sermaye artırımları kolaylaştırılarak finans
manda sermaye piyasalarını kullanmaları desteklenmeye çalışılmış ve sermaye 
artırımlarını kolaylaştırmaya yönelik bir mekanizma olarak SPKn ile "kayıtlı ser
maye sistemi" (KSS) oluşturulmuştur. Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde
ki esas sermaye sistemine göre yapılanmış anonim şirketlerin sermaye artırım 
süreçleri bir hayli uzun olup, gerçekleşmediği takdirde şirketlerin yeni sermaye
leri tescil edilememekte bu da sermayenin yeni duruma uyumlu hale getirilmesi 
için yeni bir süreci zorunlu kılmaktadır. Bahsedilen zorlu yola çıkmak istemeyen 
şirketler ise çok gerekli görmedikçe (veya mevzuat şart koşmadıkça) sermaye 
artırımına başvurmamaktaydılar.

KSS'ye geçen şirketler esas sermayenin artırılması konusunda TTK'nın hü
kümlerine bağlı kalmaksızın çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye tavanı ara
sında genel kurul kararı aranmadan yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı 
yoluna gidebileceklerdir. Üstelik bu durumda şirketin sermayesi çıkarılmış ser
mayesine satabildiği kadar hisse senedi karşılığı topladıklarının ilave edilme
siyle bulunan miktarın yeni sermayesi olarak tescili SPK tarafından verilen bir 
belgeyle yapılacaktır.

19 Nitekim yatırım fonu kurulması tekeli bile "güvenilir" kurum olmalarından dolayı sadece 
bankalara bırakılmıştır.

20 Evrensel bankacılık, bankaların "banka" olmaları sebebiyle doğrudan bu piyasanın temel 
aracılarından biri olması şeklinde uygulanan bir sistemdir. Ancak Türkiye'deki sistem bankaları ön 
plana çıkarmakla beraber, banka dışı finansal aracıların da var olmasına imkân tanıyacak biçimde 
tasarlanmıştır. Sonraki yıllarda evrensel bankacılık sistemine yöneltilen ana eleştiri olan "çıkar 
çatışması" ve banka dışı aracı kurumlar aleyhine gelişen rekabet eşitsizliği nedeniyle sistemin 
yapılanmasında bazı değişiklikler yapılmıştır.

21 1983 yılında İstanbul Bankası, Hisarbank ve Odibank Ziraat Bankasına devredilmiş, İşçi Kredi 
Bankası (1983) ile Bağbank (1984)'ın faaliyetleri durdurulmuştur. Türkiye Öğretmenler Bankası ise 
1987 yılında kamulaştınlmış ve 1992'de Halk Bankası'na devredilmiştir.
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Kutu: 4-Sermaye Piyasalarının Vergi Kanunları İle Teşviki

Gerek şirketlerin halka açılması ve tahvil ihraç etmesi gerekse tasarruf sahiplerinin ta
sarruflarını sermaye piyasalarında değerlendirmesinin teşviki neredeyse son 30 yılın vazge
çilmez konularmdan birisini oluşturmuştur. Teşviklerin esasını şirketlerin halka açılması için 
onlara diğer durumlara göre vergi avantajı sağlanması, tasarruf sahiplerini için de menkul 
sermaye iratlarım vergiye tabi tutmamak olmuştur. Ancak, vergi kaçağı ve vergiden kaçınma 
imkânlarının varlığı bu teşviklerin etkisini azaltmıştır. Tasarruf sahiplerinin veya şirketle
rin sermaye piyasalarına çekilmesi için onlara vergisel anlamda avantajlar sağlanması vergi 
(Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları) düzenlemelerinin ana noktasını oluşturmuştur (Yaşar 
2008, Soydemir 1987). Bu amaçla 1980-1992 döneminde 11,1993-1999 döneminde 4 ve 2000- 
2008 döneminde de toplam 13 Kanun değişikliği yapılmıştır. Süreç içinde kimi teşvikler geti
rilirken kimileri kaldırılmıştır. Burada sadece 1980-1992 dönemindeki değişikliklere başlıklar 
halinde değinilecektir. Söz konusu hükümlerden bazıları;

• Halka açıklık oranım artıran anonim ortaklıkların Kurumlar Vergisi oranlan %301ara ka
dar düşürülmesi,

• Kamunun iç borçlanmasını kolaylaştıracak şekilde devlet tahvili, hazine bonosu ve gelir 
ortaklığı senetlerinin değer artış kazançlarının vergiden muaf tutulması,

• Spekülatif işlemler yerine uzun vadeli yatırımları desteklemek amacıyla menkul kıymet
lerin satın almadan itibaren bir yıldan fazla elde tutulması halinde satışında elde edilecek 
kazançların gelir vergisine tabi tutulmaması,

• Menkul kıymet gelirlerinin gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri için beyanname
ye dâhil edilme yükümlülüğünün kaldırılması,

• Anonim şirketlerin halka açılmalannı teşviki için emisyon primlerinin (Hisse senetlerinin 
nominal değerinin üstünde bir fiyatla halka saülması halinde ortaya çıkan kazanç) serma
yeye ilave edilmesi ve şirketin borsada kayıtlı olması halinde kurumlar vergisinden istisna 
tutulmuştur,

• Menkul kıymetlerin borsada alım satımından doğan kazançlar değer artış kazancı kapsamı 
dışında tutularak vergi dışı bırakılması,

• Menkul kıymet işlemlerinin aracı kurumlar kanalıyla yürütülmesi için bu kurumlar kana
lıyla yapılan işlemlerden elde edilen kazançların 1993 yılına kadar gelir vergisinden müs
tesna tutulması,

• Yabancıların Türkiye'ye getirdikleri kaynaklarıyla aldıkları menkul kıymetleri elden çıkar- 
malan halinde doğan kur farklarından kaynaklanan kazançlarının vergilendirilmemesi,

• Menkul kıymet yatırım fonu ve ortaklılıklarınm portföy işletmeciliğinden doğan kazançla
rı kurumlar vergisinden istisna tutulmasıdır.
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Kutu:5-Finansal Piyasalarda Bilgi ve Bilginin Üretimi

Adam Smith'e kadar uzanan bilgi konusu, finansal piyasalarda mal piyasalarına göre daha 
çok önem taşımaktadır. Mal piyasalarında malın elde hazır olması, test edilebilmesi, garanti ve
riliyor olması ve tüketiciyi koruma yasaları bilgi sorunun çözümde önemli roller oynamaktadır. 
Hâlbuki finansal piyasalarda işlem gören hakların geleceğe yönelik olması nedeniyle bilgi soru
nu daha bir önem kazanmaktadır.

Herhangi bir işlemin taraflarının farklı düzeylerde bilgiye sahip olmaları eksik bilgi soru
nunu yaratmaktadır. Eksik bilgiye sahip olanın tam bilgiye sahip olması halinde verebileceği 
karara göre sapmalı ve hatta tamamıyla farklı (zıt) kararlar verilebilmesini getirmektedir. Tersi 
seçim (adverse selection) kavramıyla açıklanan bu gibi durumların varlığında yatırımcı kararla
rını iskontolu olarak vermekte ve piyasalarda iyi durumda olan fırsatları bile farklı değerlendi
rebilmektedir. Dolayısıyla ortada sadece "limonlar" kalabilmektedir. Amerika'da ikinci el oto
mobillere limon denmesinden ve müşterilerle otomobil satıcıları arasındaki söz konusu güven 
sorunu yüzünden otomobil alıcılarının düşük fiyat teklif etmesi ve bu fiyatı kabul etmeyen iyi 
kalite otomobil sahiplerinin de piyasaya gelmemesi yüzünden ortada sadece kötü kalmakta
dır. Bu durumda müşteri yanıltılmayı iskonto ederken kötü otomobillerle yüz yüze kalmakta
dır (Tersi seçim olarak ele alınabilen bu durum, futbolcu transferlerinde de değerlendirilebilir) 
(Akerlof 1970). Finansal piyasalarda da yüksek getirili kıymetlere gitmek isteyen yatırımcılar da 
ödeme sorunu olabilecek araçlarla yüz yüze kalabilmektedir.

İşlem yapıldıktan sonra ortaya çıkması muhtemel olan ve yeterli bilgiye tam ve zamanında 
sahip olmayan tarafın istismar edilmesi (moral hazard) de bir diğer bilgi çarpıklığı problemidir. 
İstismar riski bir yandan işlemlere temsilcilik maliyeti olarak yansırken bir yandan da piyasala
ra olan güveni sarsarak fon arz edebilecek olanların piyasalardan uzaklaşmasına veya hiç gel
memelerine neden olabilmektedir (Türkiye finansal piyasalarında tasarruf sahiplerinin pek çok 
şekilde istismar edilmesi bu çerçevede sayılabilir). Böylece fonlarını başkalarının kullanımına 
sunabilecek olan tasarruf sahiplerinin piyasadan çekilmesini ve/veya şirketleşmeleri engelleye
bilmektedir veya en azından yavaşlatabilmektedir. Bahsi geçen çekilme veya yavaşlama finan
sal piyasaların sermaye birikimini sağlama, kaynak dağıtımında etkinliğin oluşturulması gibi 
özelliklerinin işlememesine neden olabilmektedir. Nitekim tasarruf sahiplerinin çeşitli şekillerde 
istismar edilmesi onlarm sermaye piyasalarına gelmemesinin etkenlerindendir.

Bu çerçevede fon talep edenlerin fon arz edenlerle (yöneticilerin-içeridekilerin- ortaklarla 
veya yönetici konumundaki büyük ortakların küçük ortaklarla) görece aynı bilgiye "tam, doğru 
ve zamanında" sahip olmaları sermaye piyasalarının vazgeçilmezidir. Vazgeçilmezlik bilgi üre
timini, üretilen bilginin satılmasını, satın alanları takip eden bedavacılar yüzünden satın almanın 
ekonomikliğini kaybetmesi bilginin üretimini engelleyebilmektedir. Dolayısıyla, fon talep eden
lerin işlemden önce kendilerini tanıtıcı (tam, doğru ve zamanında) bilgi üretmeleri daha sonra da 
gerekli gözetimin sağlanması amacıyla periyodik (ve özel durumlara ilişkin) bilgilerin üretilip 
maliyeti kendilerince karşılanacak şekilde dağıtılmasının sağlanması düzenlemelerin (kamunun 
aydınlatılması) önemli bir konusu olmuştur (Stiglitz 1993, Bulutay 2005, Akerlof 1970 ve Mishkin 
2006:187).
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Böylece tamamlanamama ihtimali bulunan uzun bir süreç ortadan kaldırıl
mış olmaktadır (Akmansu 1984). Üstelik sermaye artırımlarında hisse senedi kar
şılıklarının ^'ünün ödendiği apel sisteminden vazgeçilmekte "tam ve nakden" 
ödeme mekanizması benimsenmektedir. KSS'ye benzer şekilde "tam ve nakden" 
ödemeye geçilmekle de şirketlerin sermaye artırımlarında sermaye ihtiyaçları
nın karşılanması meselesini sürüncemede bırakmamayı amaçlamaktadır. Kanun 
sermaye artırımını kolaylaştırarak ve şirketlerin eline nakit sermaye geçmesini 
kolaylaştırmaya çalışarak onların önüne bankacılık dışında da finansman temin 
edebilecekleri yeniş bir imkân sunmuştur.

3.2.2. Halka Arz İzni

Menkul kıymet ihraçlarının belirli bir düzen içinde yapılması ve kamunun 
yanıltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Kanun menkul kıymetlerin ihracını 
ve halka arzını SPKr'nın iznine tabi tutmuştur. Kanunun lafzı "m erit sistemi" 
olarak da tanımlanan "izin sistemi"ni içermesine rağmen, temel yaklaşımı "ka
munun aydınlatılması" olmuştur (Günal 1986:48). Bu kapsamda SPK halka arz 
izni için başvuruları "gerçeğe uygun bir yargıya varılmasını sağlayacak bilgilerin 
tam ve doğru olarak açıklanıp açıklanmadığı" açısından değerlendirmekle gö
revlendirilmiştir. Halka arz başvurularına yapılan incelemelerde ise "açıklama
ların yeterli ve doğru olduğu sonucuna varıldığı takdirde menkul kıymetlerin 
halka arzına izin" verilecektir.

Ancak ihraçlara "izin" veriliyor olması örtükte olsa "kamuoyuna sen bu ara
ca yatırım yapabilirsin" mesajını taşıyordu. Doğal olarak da bu yapı piyasalar
da bilgi üretimini ve piyasada halka arz edilebilecek olan kıymetlerden uygun 
olanlarının seçimini SPKn'a dolayısıyla kamuya bırakıyordu. Kamuoyunun rolü 
SPKr'nın izin verdiği araçlar arasında tercih yapmak olarak öne çıkıyordu.

Yeni araç düzenlemeleri ve ihraçlarına ilişkin koşulların belirlenmesiyle his
se senedi, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kara 
iştirakli tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senedi, banka bonosu 
ve banka garantili bono ile 1987 ve sonrasında yatırım fonu katılma belgeleri 
ihraçları ön plana çıkmıştır.

Yeni araç düzenlemeleriyle piyasalarda araç çeşitliliği artırılmaya çalışılmış
tır. Finansal piyasalarm (ve sermaye piyasalarm) fon fazlası verenlerin fonlarını 
fon açığı verenlere etkin bir şekilde aktarması gerektiğinden hareket edildiğinde 
ekonomideki çok çeşitli birimlerin beklentilerine göre farklı standartlarda araç 
üretilmesi önem kazanmaktadır. Bu kapsamda sadece iki araçtan oluşan bir me
kanizmanın başarılı olması da beklenemezdi. İşte o nedenle gerek Kanun gerekse 
SPKr bu ihtiyaca cevap üretebilmek için araç çeşitliliğini artırmaya yönelmiştir. 
Kanun hisse senedi ile değiştirilebilir tahvili düzenlerken şirketlerin gelecekte
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ortak olmak isteyen ama şimdiden de belirli bir gelir elde etmek isteyen tasarruf 
sahipleri ile şimdiden tahvil gibi kaynak bularak yapmak istediği yatırımı yapan 
ancak daha sonra bun sermayeye çevirerek geri ödeme yükümlülüğünden kur
tulmak isteyen girişimcilerin ihtiyaçlarını cevaplamaya çalışmıştır. Kurul ise Kar 
Zarar Ortaklığı Belgesi ve Kara İştirakli Tahvillerle faize dini duyguları veya baş
ka nedenlerle sıcak bakmayan tasarruf sahiplerinin ve faize aynı şekilde yaklaşan 
şirketlerin borçlanma ihtiyaçlarını karşılayacak bir araç üretmeye çalışmıştır.

Özel sektörün menkul kıymet ihraçlarının GSYİH (alıcı fiyatları) içindeki 
payı ise genel bir artış trendi izlemesine rağmen, 1991 yılı sonunda ancak %1,1'e 
yükselmiştir (Tablo:l ve 2). Ancak bu noktada vurgulanması gereken bir nokta 
bu kadar araç düzenlenmiş olmasına rağmen piyasada esas olarak hisse senetleri 
ile tahviller kullanılmıştır. Diğerlerinden bazıları sonraları kullanılırken bazıları 
(Katılma intifa senedi, kara iştirakli tahvil, kar zarar ortaklığı belgesi gibi) ya hiç 
kullanılmamışlar ya da bir iki defa denenmişlerdir.

3.2.3. Standart Mali Tablo, Raporlar ve Bağımsız Denetim

Fon talep edenlerle fon arz edenler arasında ortaya çıkan "bilgi probleminin" 
çözümünde fon arz edenlere fon talep edenler hakkmdaki bilginin tam, doğru ve 
zamanında sunulması öne çıkmaktadır (Kutu 5). Ancak bilginin üretilmesi ve 
sunulması yanında bütün taraflarca aynı kavramları ifade etmesi gerekmektedir. 
Mali tablolar, bir şirketin ekonomik ve finansal gerçeğinin anlaşılmasında temel 
kaynak niteliğinden hareketle, bilgi sunumda kullanılan araçların (mali tablola
rın) ve bu araçların dilinin standartlaşması ortaya konulan bilgilerin yatırımcılar 
ve diğer paydaşlar tarafından aynı anlamlarla anlaşılmasını sağlayacaktır. Söz 
konusu standartlaşmayı sağlamak amacıyla menkul kıymetlerini halka arz eden 
(veya etmek isteyen) şirketlerin yayınlayacakları Standart Mali Tablo ve Raporla
ra İlişkin Esaslar Tebliği ile Kurul tarafından Şubat 1983 tarihinde belirlenmiştir. 
Böylece aynı kavramın farklı kişiler tarafından aynı amaçlar ve içerikle kullan
ması, bir anlamda dil birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı sürecin devamında 
da menkul kıymetlerini halka arz eden ve etmiş sayılan şirketler için Standart 
Genel Hesap Planı ve Planın Kullanımına Yönelik İlkeler Şubat 1984 yılında 
düzenlenmiştir. Düzenleme Türkiye'de özel sektörün uyması gereken standart 
mali tablolar konusunda bir ilk olmuştur. Söz konusu düzenleme ile 1970'lerde 
şirketlerin hisse senetlerini halka satmalarının gelişmeye başladığı dönemde ge
tirilen eleştirilerin gereği bir anlamda yerine getirilmiştir.

Türkiye'de finansal muhasebe standartları İktisadi Devlet Teşekküllerine 
(İDT) yönelik olarak 1972 yılında gündeme getirilmiştir. Söz konusu Tek Düzen 
Muhasebe Sistemi her ne kadar özel sektör için yönlendirici olacağı düşünülmüş
se de İDT'leri tarafından uygulaması zorunlu tutulmuştur. Özel sektöre yönelik
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kapsamlı ve tutarlı sistem Kurul tarafından 1984 yılında yaymlanan Standart Ge
nel Hesap Planı ile oluşturulmuştur22 (Yalkın 1988).

Bilgi üretimi ve kontrolü sürecinin üçüncü aşaması ise, yaymlanan mali tab
loların ve raporlarm mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarma 
göre hazırlanıp hazırlanmadığının bağımsız ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca 
denetlenmesi olmuştur. Bağımsız denetlemeden beklenenin ise yaymlanan mali 
tabloların güvenilirliğini artırmak, bilgi çarpıklıkları konusunda doğabilecek 
sorunları ve işlem maliyetlerini azaltmak olduğu ileri sürülebilir (Soydemir ve 
Derin 2009). Bu amaçla Kurul Aralık 1987'de Sermaye Piyasalarında Bağımsız 
Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik yaymlayarak, konuyu düzenlemiş ve bu 
denetimi yapabilecek kurumlan listeler halinde ilan etmeye başlamıştır.

Bu düzenlemeler ve uygulamalar daha sonra TÜRMOB'un kuruluşu dâhil, 
pek çok kurum ve kuruluşa yol göstericilik yapmıştır.

Mali tabloların standartlaştırılması ve bağımsız denetimden geçirilmesi 
sürecinin dördüncü aşamasında da bilgi edinimi açısından son derece önemli 
olan değerleme ilkelerinin belirlenmesi yer almaktadır. Standart tablolara ilişkin 
tebliğde 1989 tarihinde yapılan değişiklikler aktif ve pasif kalemlerin değerleme 
ilkeleri ve bu ilkelerin mali tabloların ayrılmaz bir parçası olarak yayınlanması 
esası benimsenmiştir. Böylece, aynı değerleme esaslarına göre hazırlanmış aynı 
formattaki tabloların, karşılaştırılabilir olması, mali tabloların ne değerler üzerin
den (düzenleyici kalemlerin işletilmesiyle) yapılması sonucunda mali tabloların 
analize elverişli hale getirilmesi sağlanmıştır.

Bu aşamada vurgulanması gereken son nokta da kamunun aydınlatılması 
kapsamında yaymlanan mali tablo ve raporların mutlaka dipnotları ve bağım
sız denetim raporlarıyla birlikte değerlendirilmesidir. Çünkü karşılaştırmalar da 
aynı kalem olsa bile bazı değerleme farklılıkları (ki bunlarm bilanço dipnotların
da yer alması gerekmektedir) söz konusu kalemin değerlendirilmesini değiştire
bilecektir.

3.2.4 Yaptırımlar

Yukarıda düzenlemeler bölümünde de belirtildiği gibi yapılan "düzenle
melerin ve oluşturulan oyunun kurallarının" güveni sarsmadan uygulanması 
amacıyla cezai hükümler Kanunun son bölümü olarak düzenlenmiştir. SPKn'un 
konuya ilişkin ilk Kanun olması ve içeriğinin bir hayli "çerçeve" niteliğinde ol
ması tedbir ve cezaların da daha basit ve ağır olmayan şekilde belirlenmesini 
getirmiştir.

22 Kurul'un muhasebe standartlarına yönelik başlangıç çalışması olarak Aydın 1987'ye bakılabilir. 
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Getirilen tedbirlerden birisi aracı kurumların sağlıklı bir şekilde işlemesini 
temin etmek (BBB iptali gibi) ve mali durumlarının bozulması halinde de yatı
rımcıların haklarmı korumak amacıyla tedrici tasfiye uygulaması olmuştur.

Bu dönemde Kanun, SPKr'nun kararları üzerinde Maliye Bakanlığına sanki 
bir onay makamı ve mahkemeye gidişlerde de bir değerlendirme makamı olarak 
yer vermiştir. Söz konusu bağımlılığın bir örneği de tedrici tasfiyedir. Kurul bir 
kurumun tasfiyesini ancak Bakanlığın onayı ile yapabilecektir. Kurul'un başvu
rusu Bakanlığın kararı ile tasfiye sürecine giren aracı kurumun tasfiyesi yine Ba
kanlığın uygun göreceği bir banka tarafından yapılacaktır. İlginç olan tasfiyeyi 
bankaların eliyle yapılacak olmasıdır.

Tedbirler arasında sayılan ancak sonuçları itibariyle aracı kurumu iflasa sü
rükleyen yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile l.derece imzaya yetkililerin iflası 
da bakanlık tarafından istenebilecektir. Böylece bir yandan Bakanlığa çok büyük 
yetkiler verilirken, bir yandan da aracı kurum yöneticilerinin kararlarından do
layı sorumluluklarını taşımaları amaçlanmıştır.

Cezai hükümlerin uygulanmasında da Bakanlığın rolü devam etmektedir. 
Cezalandırılmak istenen eylemler açısından da o dönemde ulaşılmış olan bilgi 
düzeyinin etkileri gözlenebilmektedir. Örneğin; manipülasyon (halka arzlarda 
fiyatı etkilemek dışında) ve içeriden öğrenenlerin ticareti kavramlarının ve bun
ların suç olması olgusunun oluşmamış olması nedeniyle cezalandırılmaları ön
görülmemiştir. Cezalandırılması öngörülen eylemler ise;

i. İzahname, sirküler ve katılma belgesi ve menkul kıymetlerin halka arz ve 
satışı sırasında yazılı açıklama ve ilanlarda menkul kıymetin değerini etkile
yecek önemli hususlarda gerçeğe aykırı veya noksan bilgi vermek,

ii. Örtülü kazanç aktarımı ile şirketlerin kârını azaltmak,

iii. İzinsiz menkul kıymetler yatırım fonu ve ortaklığı kurmak,

iv. SPK ve Maliye Bakanlığı uzmanlarına bilgi vermemek veya denetimlerine 
müsaade etmemek,

v. İzinsiz halka arz, halka arz ücreti vermemek,

vi. İzinsiz aracılık faaliyetinde bulunmak ve izinsiz aracı kurum kurmak ve un
vanlarını kullanmak sayılmıştır.

Bu konulardaki kanuna aykırı eylemler içine girenlerde ise 1 aydan 2 yıla 
kadar hapis cezası ve yüz bin liradan bir milyon liraya kadar da ağır para cezası 
verilmesi sayılmalıdır. Cezai uygulamalar için Kurul, Cumhuriyet Savcılıklarına 
ancak Bakanlık kanalıyla başvurabilecektir.
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3.3. Birinci El Piyasalar: Menkul Kıymet İhraçları

İhraççının çıkardığı menkul kıymetlerin satıldığı ve karşılığında da ihraççı- 
ya kaynak girişinin sağlandığı piyasalar olarak tanımlanan birinci el piyasalar
da yatırımcıların korunması ve dolayısıyla tasarrufların artırılması ve menkul 
kıymetler yoluyla fon talep eden şirketlere aktarılması bu piyasaların ana rolü 
olmuştur.

SPKn ve ardından gelen düzenlemelerle fon aktarım mekanizması içinde 
var olan finansal araçların ihraçlarına bir düzen sağlanması, tasarruf sahiplerini 
aydınlatıcı ve koruyucu tedbirlerin alınması ve yeni finansal araçlar yaratılarak 
bir yandan tasarruf sahiplerinin bir yandan da fon talep eden menkul kıymet 
ihraççılarınm beklentileri karşılanmaya çalışılmıştır.

3.3.2. Hisse Senedi İhraçları

Finansal piyasaların fon talep eden kesimleri içinde yer alan şirketlerin ser
maye piyasalarından finansman temininde kullandıkları en önemli araç hisse 
senedi23 ihraçları olmuştur. Hisse senetlerini halka arz etmiş olanlar ile 100'den 
fazla ortağa sahip olan şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmiş sayılmaları bu 
şirketlerin sermaye artırımlarının da halka arz kavramı içinde değerlendirilme
sini getirmiştir.

Bu çerçevede hisse senedi ihraçları 1982 yılında 9,0 milyar TL iken 1992 yı
lında söz konusu rakam 590 kat artarak 5,3 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Hisse senet
lerinin halka arz tutarındaki yıllık artış oranı ortalama %112,2 olmuştur. Ancak 
krizden çıkış dönemi olan 1983 ve mali serbestleşme ve borsadaki patlama döne
mi olan 1989 ve 1990 dönemlerindeki artışlar (sırasıyla %285,6, %166,6 ve %322,7) 
ayırt edici olmuştur. Bu dönemler aynı zamanda hisse senedi ihraçlarının GSYİH 
içindeki payının da arttığı yıllar olmuştur.

İkinci el hisse senedi piyasalarının yavaş da olsa gelişmeye başlaması ve 
hisse senedi fiyatlarının giderek artması şirket sahiplerinin hisselerini halka 
satmasını (halka arzlarını) teşvik etmiştir. Şirketini halka kapalı bir aile şirketi 
olarak kuran girişimciler hisselerinin değer kazandığını (halka açık değilse ka
zanacağını) gördüklerinde ellerindeki payları halka arz ederek bir şekilde risk

23 Hisse senedi şirketlerin ortak bulmak amacıyla çıkardıktan ve ortaklık hakkını simgeleyen bir 
araçtır. Sahibine de çıkaran şirkete ortak olma hakkı tanıdığı için, hisse sahipleri şirketin ortağı olup 
geleceği hakkında, yatınmları hakkında ve yönetimi hakkında karar verme hakkına sahiptirler. 
Bu nedenle hisse senedi sahiplerinin hem mali haklan (temettü alma, bedelsiz pay alma ve tasfiye 
bakiyesine katılma) hem de yönetimsel (genel kurula katılma, oy kullanma ve bu haklarını anlamlı 
bir şekilde kullanabilmek içinde bilgi edinme) haklan bulunmaktadır.
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sermayedarına benzer rol oynayarak (yatırımlarından kısmen çıkarak) paylarını 
(girişimciliklerini) nakde tedavül etmişlerdir24.

Kamu da elindeki şirketleri ve şirket paylarmı hisse senedi fiyatlarının yük
selmesine paralel olarak halka arz ederek özelleştirme yoluna gitmiş (1988 yılın
daki Teletaş'ın hisse senetlerinin halka arzı gibi) ve bu amaçla da zaman zaman 
borsanın yükselmesini desteklemiştir (Yıldırım 1995:158-163).

Halka kapalı bir anonim ortaklık iki şekilde halka açılabilir. Birinci olarak 
büyük ortağın veya ortakların ellerindeki hisse senetlerini halka arz ederek çok 
ortaklı anonim şirket haline gelebilirler. Ancak bu durumda hisselerin halka ar
zından dolayı yaratılan nakit bu senetleri halka arz eden ortaklarındır. Söz ko
nusu halka açılma, yukarıda bahsedilen girişimciliğin nakde çevrilmesi olarak 
da adlandırılabilir. İkinci halka arz yöntemi ise sermaye artırımında artırılan 
sermayenin rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz edilmesidir. Bu durumda ise 
yaratılan sermaye şirketin sermayesine dâhil edilmektedir. Satış nominal değer 
üzerinden, primli olarak yapılmışsa, yaratılan kaynaklar (emisyon primi) şirke
tin öz sermayesinin parçası olmaktadır25.

1980'lerin başmda hisse senetlerin halka arzı, esas olarak sermaye artırımla
rında kullanılmayan rüçhan haklarından arda kalan payların halka arzı şeklinde 
başlamış, daha sonra da şirketlerin rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayarak 
yaptıkları sermaye artırımları yoluyla veya iştirak satışları yoluyla hisse senet
lerini halka arzı şeklinde devam etmiştir. Bu açılmaya ilaveten halka açık şirket
lerin26 de aynı yolu izleyerek sermaye temini yoluna gitmeleri sermaye piyasa
larının bir olgusu haline gelmeye başlamıştır. 1985 yılında 4 şirket 1986 yılında 
da 6 şirket bu yöntemlerle halka açılmışlar ve sırasıyla 3,5 ve 2,7 bin TL kaynak 
temin etmişlerdir27. Halka açılma 1989 yılından itibaren giderek popüler olmuş 
ve 1985-1992 yılları arasında 95 şirket halka açılarak 4,1 milyon TL kaynak temin 
etmiştir.

24 Tabiî ki yüksek fiyattan halka arz edip düşük fiyatla geri toplama gibi manipülatif işlemler bu 
kapsamda değerlendirilmemelidir.

25 Söz konusu yıllarda bazı durumlarda hisselerinin piyasa değeri nominal değerinin çok üstünde 
olan şirketler rüçhan hakkın kullanımında arda kalan hisseleri nominal değerinden halka satarlardı. 
Ancak ortada açık bir kazan imkanı olmasından dolayı da satış esnasında büyük kuyruklar oluşur 
ancak satılanlar zaten bazıları tarafından paylaşılmış olurdu.

26 Halka açık şirketlerin sermaye artırımları da hisse senetlerinin halka arzı olarak 
değerlendirilmiştir.

27 Söz konusu rakamlar Demirçelik 1986 ve Kurul dosyalarından derlenmiştir.
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Özelleştirme çalışmaları çerçevesinde ise 1985-1992 yılları arasında 23 şir
ketin hisse senetleri halka arz edilmiş, 44'iinünki ise İMKB'de satılmıştır. Bu iş
lemler neticesinde ise 0,2 milyar doları İMKB'de olmak üzere toplam 1,2 milyar 
dolarlık nakit girişi sağlanmıştır (Kilci 1998).

İkinci el piyasaların gelişmediği bir ortamda, yatırımcıları hisse senedi piya
sasına çekebilmenin (veya orada kalmaların sağlamanın) bir yolu olarak şirket
lere kâr dağıtımı zorunluluğu getirilmiştir. Yatırımcılar böylece yatırımlarının 
nemasından (getirisinden) yararlanabilecekler ve bu getiriyi elde etmek amacıyla 
da piyasalarda talep yaratabileceklerdir. Bu amaçla halka açık (veya halka açık 
sayılan) anonim ortaklıkların birinci temettü oranı uzun vadeli devlet iç borçlan
ma tahvillerinin ilgi hesap döneminin son günündeki faiz oranı olarak belirlen
miştir. Ancak ödenmiş sermaye üzerinden hesaplanacak olan birinci temettü tu
tarı, hesap dönemi net karmdan vergi ve benzerleri düşülmek suretiyle bulunan 
dağıtılabilir kârın yarısından az, %75'inden fazla olamayacaktır.

Ancak uygulamada temettü dağıtımı şirket açısından önemli boyutlarda na
kit çıkışı oluşturduğundan, nakit çıkışı istemeyen ve bu kaynakları finansman 
kaynağı olarak kullanmak isteyen şirketler "kâr dağıtımlarını" sermaye artırım
larına denk getirerek şirketten nakit çıkışını engellemeye çalışmışlardır.

3.3.2. Borçlanma Araçları İhracı

Menkul kıymet ihraçlarında enflasyon, faizlerin ve kamunun iç borçlanma
sının yüksekliği yüzünden tahvil ihraçlarının önemini giderek kaybettiği dö
nem olmuştur. Tahvil ihraçları hisse senedi ihraçlarının %14'üne kadar inmiştir. 
Kamu iç borçlanma ihtiyacının giderek önem kazanmasıyla birlikte iç borçlan
ma senetlerinin GSYİH içindeki payı da giderek artmış ve 1992'de %13'e kadar 
yükselmiş ve özel sektörün borçlanması için gerekli ortam giderek zayıflamıştır. 
Aynı dönemde özel sektör borçlanma araçları (tahvil, finansman bonosu ve ban
ka garantili bono ve banka bonosu) ihracı önce 1987'de %0,6'ya, 1990 ve 1991'de 
ise dışlanmanın artmasıyla %0,3'e düşmüştür. 1992'den sonra özel sektör borç
lanma araçları piyasasından silinmiştir (Tablo:l).

Kamu borçlanma araçları arasında yer alan ve bir dönem "satarım/sattır
mam" polemiklerine konu olan bir araç da gelir ortaklığı senetleridir (GOS). Bu 
senetler köprü (Boğaz Köprüsü) veya baraj gibi yatırımların gelirlerinin bir kısmı 
karşılık gösterilerek çıkarılmışlardır. Aslında faizi belli bir gelire bağlanmış bir 
tür tahvil olan bu kıymetler 1980'lerde kamunun önemli bir finansman kaynağını 
oluşturmuştur. GOS'lardan elde edilen nakit girişlerinden elde edilen kaynak
ların bütçe dışında özel fonlarda tutulması ve bu fonlar (fon mâliyesi) kanalıyla 
Parlamento denetimi dışmda kullanılması ise çok eleştiri almıştır (DPT 2000).
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Tablo: 1.1- Menkul Kıymet İhraçları (1982-1999) Milyon TL
Kurul Kaydına Alınan Menkul Kıymet İhraçları Kamu Menkul Kıymet İhraçları

Toplam
(Ö+K)

GSYH
Cari-AlıcıYıllar Hisse

Senedi Tahvil FB VDMK BB&
BGB

MKYF
KB

EYF
KB VTMK Toplam

(Ö)
Hazine
Bonosu

Devlet
Tahvili

Toplam
(K)

1982 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,3 10,5

1983 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 13,9

1984 0,1 0,0 0,1 0,5 0,2 0,7 0,8 22,0

1985 0,1 0,0 0,1 1,2 0,7 1,9 2,0 35,1

1986 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 1,8 1,3 3,1 3,3 51,1

1987 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,7 4,0 2,0 6,0 6,7 74,7

1988 0,4 0,2 0,3 0,0 0,2 0,1 1,1 5,1 3,8 8,9 10,1 129,2

1989 1,0 0,6 0,5 0,0 0,1 0,2 2,3 7,6 9,0 16,6 18,9 227,3

1990 4,1 0,8 0,2 0,0 0,3 0,9 6,3 8,4 12,5 20,9 27,2 393,1

1991 4,4 0,8 0,7 0,0 0,7 0,1 6,7 34,3 11,5 45,8 52,5 630,1

1992 5,3 0,8 1,0 14,5 0,8 0,1 22,5 75,9 75,0 150,9 173,5 1.093,4

1993 9,6 0,7 1,2 52,8 2,4 5,4 72,0 179,2 172,2 351,4 423,3 1.981,9

1994 37,6 0,5 0,2 42,3 2,0 2,2 84,7 638,7 206,1 844,8 929,5 3.868,4

1995 51,3 1,9 1,5 113,9 1,3 4,2 174,5 1.298,6 366,9 1.665,5 1.840,0 7.762,5

1996 102,2 1,2 2,9 41,6 2,4 8,9 162,0 3.722,0 1.247,9 4.969,9 5.131,9 14.772,1

1997 305,7 13 2,2 23,0 9,9 34,3 376,7 3.074,4 3.185,6 6.260,0 6.636,7 28.835,9

1998 696,8 2,5 0,0 11,0 0,0 131,4 841,8 9.546,3 4.708,1 14.254,3 15.096,1 70.203,1

1999 678,9 0,0 0,0 0,0 0,0 176,7 855,5 6.858,6 20.027,8 26.886,4 27.742,0 104.595,9
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380 Tablo: 1.2- Menkul Kıymet İhraçları (2000-2011) Milyon TL

Kurul Kaydma Alınan Menkul Kıymet İhraçları Kamu Menkul Kıymet 
İhraçları Toplam

(Ö+K)
GSYH

Cari-Alıcı
Yıllar Hisse

Senedi Tahvil FB VDMK BB&
BGB

MKYF
KB

EYF KB VTMK Toplam
(Ö)

Hazine
Bonosu

Devlet
Tahvili

Toplam
(K)

2000 3.008,0 116,2 0,0 0,0 12,5 2.767,9 5.904,5 5.782,7 26.685,9 32.468,5 38.373,1 166.658,0

2001 1.684,5 0,0 0,0 0,0 147,7 3.830,9 5.663,1 45.429,9 164.183,3 209.613,2 215.276,3 240.224,1

2002 1.597,3 0,0 0,0 0,0 83,6 2.405,3 4.086,3 66.403,1 58.900,0 125.303,1 129.389,4 350.476,1

2003 1.749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6.118,7 7.868,3 56.461,2 101.777,2 158.238,4 166.106,7 454.780,7

2004 3.826,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6.870,4 10.696,9 61.556,8 102.039,7 163.596,5 174.293,4 559.033,2

2005 3.991,9 0,0 13,0 0,0 0,0 2.391,0 929,2 7.384,7 40.116,2 115.404,1 155.520,3 162.905,0 648.931,7

2006 10.880,6 150,0 0,0 0,0 0,0 3.356,2 5.900,0 20.304,1 18.529,6 107.051,6 125.581,2 145.885,3 758.390,8

2007 7.863,8 150,2 230,0 0,0 0,0 1.848,3 450,0 10.542,3 15.903,0 102.130,1 118.033,1 128.575,4 843.178,4

2008 11.696,2 200,0 50,0 0,0 0,0 2.370,2 12.639,4 27.349,7 18.606,3 94.941,2 113.547,5 140.897,2 950.534,3

2009 4.453,1 140,4 50,0 0,0 100,0 23.205,1 14.400,0 42.348,6 19.332,5 134.010,2 153.342,6 195.691,2 952.558,6

2010 11.409,6 3.208,2 105,0 0,0 2.300,0 10.753,0 15.150,0 42.945,9 17.543,0 146.877,0 164.420,0 207.365,9 1.103.749,8

2011 7.941,5 8.222,8 100,0 191,8 16.545,8 34.765,9 39.850,0 1.062,7 108.963,7 111.646,0 220.609,7 1.298.062,0

(*) Hisse senedi ve yatırım fonu katılma belgeleri satış fiyatları üzerinden hesaplanan ihraç tutarları esas alınmıştır.
MKYF-KB için 1987-1997 ve YYF-KB içinde 1997-2003 arası rakamlar için ise bu hesaplama yapılmadan ihraç tutarlarıdır.
(**) Kamu kağıtları arasındaki Diğer, TOKİ tarafından çıkarılan Gelir Ortaklığı Senetleri ile Dövize Endeskli Senetleri içermektedir.
(***) g s y H serisi 1998 ve sonrası yeni seri.
(****) VTMK Kira sertifikaları dahildir.
(***»*) 20H  kamu kıymetlerinde görünen rakam Merkezi hükümetin 2011 yılı içi borçlanmasıdır.

Kaynak: Soydemir S.1993, SPK Aylık Bültenleri, TCMB, HM, DPT
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Ticaret Kanunu anonim şirketlere sadece ödenmiş sermayeleri kadar tahvil 
ihraç etme imkânı tanırken, SPKn, şirketlerin piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 
borçlanma imkânını ve hacmini genişletmiştir. Artık şirketler (halka açık anonim 
ortaklıklar) ödenmiş sermayeleri ile yedek akçelerinin toplamından varsa zarar
ların çıkarılmasıyla elde edilecek miktar kadar tahvil ihraç edebileceklerdir. An
cak özel kesim tahvil piyasası "devletin borçlanma ihtiyaçları" nedeniyle fazla 
bir gelişim sergileyemeyecektir28.

Biraz da Banker Krizinin ve biraz da serbest faize alışamamanın etkisiyle 
kamu bu dönemde faizlere üst sınır getirmiştir. İhraçlarda faizlerin bir yıllık va
deli mevduata uygulanan azami faiz oranının en az %80'i ile en fazla %120'si 
arasında bir serbestlik tanınmış, daha sonra oranlar %70 ve %130 olarak değişti
rilmiştir. İkinci el işlemlerde ise, aracı kuramların bu tahvillerin satış fiyatlarını 
hesaplayabilmeleri için tahvil değerleme formülü yayınlanmıştır. Aracı kuram
ların tahvil satışlarına yönelik verdikleri ilanlarda açıkladıkları getiri oranlarının 
bu formüllere göre ulaşılabilir olup olmadıkları Kurul tarafından ön inceleme
den geçirilmiş ve sonra ilanlara izin verilmiştir.

3.3.3 Yatırım Fonları ve Katılma Belgeleri

1970'li yılların sonunda Meban tarafından hiçbir yasal düzenlemesi olma
dan uygulanan menkul kıymet yatırım fonları SPKn ile yasal zemine oturtul
muştur. SPKn çerçevesinde "güven" kuruluşları olmaları nedeniyle sadece ban
kalar tarafından kurulacak olan menkul kıymet yatırım fonları, katılma belgeleri 
karşılığı halktan topladıkları fonlarla inançlı mülkiyet esasına göre, katılma bel
gesi sahipleri adına profesyonel portföy yönetimi ilkeleri kapsamında menkul 
kıymetler portföyü işleteceklerdi (Soydemir S. 1986). Bu hizmetleri karşılığında 
da belirli ücretler alacaklardır. Batıdaki uygulamaları itibariyle yarı-açık sonlu 
yatırım fonu olarak da adlandırılabilecek olan yatırım fonlarının işlerliğe kavuş
ması ancak 1986 yılının sonlarında mümkün olabilmiştir. Kurul düzenlemesi ve 
ardından da vergilendirme soranlarının ortadan kaldırılması sonucunda yatırım 
fonları kurulmaya başlamıştır. İlk olarak İş Bankası yatırım fonu kurulmuş daha 
sonra da Garanti Bankası, interbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası fon
ları onu izlemişlerdir.

28 Tahvil ihraçlarına getirilen sınırlamalar çarpık bilgi sorunu nedeniyle ortaya çıkabilecek istismar 
riskini azaltmak (şirket ortakları şirketin iflası halinde koydukları sermaye kadar sorumlu olduklan- 
sınırlı sorumluluk ilkesi için) amacıyla çok fazla kısıtlanmıştır. Söz konusu ilke yüzünden şirket 
ortaklan daha çok borçlanarak kaldıraç etkisinden yararlanabilmekte, şirketin batması halinde de 
sadece koydukları (taahhüt ettikleri) sermaye kadar sorumlu olmaktadırlar. Bu dunımda ortaklara 
borçlanma ile borç verenleri istismar etmeye zorlayabilmektedir. O nedenle sermayeye bağlanması 
istisman sınırlandırmaya yöneliktir.
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Tablo: 2- Menkul Kıymet İhraçlarının GSYH İçindeki Payı (%)

Yıllar
Kurul Kaydına Alınan Menkul Kıymet İhraçları

Kamu İç 
Borçlanma Toplam

(O+K)Hisse
Senedi Tahvil FB VDMK BB&

BGB
MKYF

KB
EYF
KB

YYF
KB

Toplam
(Ö)

HB DT Toplam
(K)

1982 0,1 0,1 0,2 2,5 0,5 2,9 3,1

1983 0,2 0,1 0,4 0,6 1,4 2,0 2,4

1984 0,3 0,1 0,3 2,3 0,9 3,2 3,5

1985 0,2 0,1 0,3 3,5 1,9 5,4 5,7

1986 0,2 0,2 0,5 3 3 2,5 6,0 6,5

1987 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,9 5,3 2,7 8,0 8,9

1988 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,9 4,0 3,0 6,9 7,8

1989 0,4 0,3 0,2 0,0 0,1 1,0 3,4 4,0 7,3 8,3

1990 1/0 0,2 0,1 0,1 0,2 1,6 2,1 3,2 5,3 6,9

1991 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0 1,1 5,4 1,8 7,3 8,3

1992 0,5 0,1 0,1 1,3 0,1 0,0 2,1 6,9 6,9 13,8 15,9

1993 0,5 0,0 0,1 2,7 0,1 0,3 3,6 9,0 8,7 17,7 21,4

1994 1,0 0,0 0,0 1,1 0,1 0,1 2,2 16,5 5,3 21,8 24,0

1995 0,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,1 2,2 16,7 4,7 21,5 23,7

1996 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 1,1 25,2 8,4 33,6 34,7

1997 1,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 1,3 10,7 11,0 21,7 23,0

1998 1/0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 13,6 6,7 20,3 21,5

1999 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 6,6 19,1 25,7 26,5

2000 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 1,7 3,5 3,5 16,0 19,5 23,0

2001 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 1,6 2,4 18,9 68,3 87,3 89,6

2002 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 18,9 16,8 35,8 36,9

2003 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 U 1,7 12,4 22,4 34,8 36,5

2004 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,9 11,0 18,3 29,3 31,2

2005 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 1,1 6,2 17,8 24,0 25,1

2006 1/4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,0 2,7 2,4 14,1 16,6 19,2

2007 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 U 1,9 12,1 14,0 15,2

2008 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3 0,0 2,9 2,0 10,0 11,9 14,8

2009 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,5 0,0 4,4 2,0 14,1 16,1 20,5

2010 1,0 0,3 0,0 0,0 0,2 1,0 1,4 0,0 3,9 1,6 13,3 14,9 18,8

2011 0,6 0,6 0,0 0,1 1,3 2,7 3,1 0,0 8,4 0,0 0,0 8,6 17,0

Kanunun sadece bankalar tarafından kurulmasına müsaade ettiği menkul 
kıymetler yatırım fonlarının sayısı kuruldukları ilk yılda 7 'ye ulaşmıştır (Soy- 
demir ve Akyüz 1988). Yatırım fonları önceleri özel sektör araçlarına da yatırım 
yaparlarken, zamanla kamu araçlarının piyasalardaki araçların %85'ini oluştura
rak özel kesim araçlarının piyasadan dışlanması sonucunda özel sektör araçları 
yatırım fonlarının portföyleri içindeki önemini kaybetmiştir (Tablo:3). 1987 yılın
da fonların portföyleri içinde özel kesim borçlanma araçlarının payı %58 iken,
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1991 sonunda %8,9'a inmiştir29. Ancak yatırım fonları hem sayı, hem de portföy 
büyüklüğü olarak önem kazanmaya başlamış ve 1991 sonunda sayı olarak 73'e, 
portföy değeri olarak da 1,6 milyon TL'ye ulaşmışlardır.

Tablo: 3- Tüm Yatırım Fonları

Yıl Fon
Sayısı

A
Tipi
Fon

Sayısı

Toplam
Değeri

(Milyon
TL)

A Tipi 
T.Değ. 

(Milyon 
TL)

Yatırımcı
Sayısı

A Tipi 
Yatırımcı 

Sayısı
HS
%

KB
%

TR
%

BPP
%

YMK
%

Diğer
%

1987 7 0,1 0 - 0,5 24,6 0,0 0,0 0,0 75,0

1988 14 0,1 0 - 0,2 8,7 0,0 0,0 0,0 91,2

1989 33 0,4 0 - 2,0 29,1 0,0 0,0 0,0 69,0

1990 71 1,5 0 - 2,1 73,8 0,0 0,0 0,0 24,1

1991 73 1,6 0 - 2,5 70,1 0,0 0,0 0,0 27,4

1992 78 3,0 0 - 1,3 85,2 0,0 0,0 2,6 10,9

1993 87 15,2 0 - 18,0 74,0 0,0 0,0 3,0 5,0

1994 91 40 27,9 3 - 5,1 88,9 0,0 0,0 2,4 3,6

1995 99 39 31,1 4 - 5,5 91,0 0,0 0,0 3,3 0,1

1996 124 49 118,4 18 - 5,7 92,7 0,0 0,0 1,4 0,1

1997 156 72 190,1 69 - 15,1 23,8 56,4 0,0 3,0 1,7

1998 197 96 347,1 72 - 8,5 35,1 56,1 0,0 0,3 0,1

1999 216 112 1.219,4 283 - 13,5 26,0 60,1 0,0 0,2 0,2

2000 270 150 1.937,6 520 - 12,4 12,7 74,6 0,0 0,2 0,1

2001 277 162 4.755,8 569 - 7,4 32,9 59,5 0,0 0,1 0,1
2002 242 134 9.346,7 435 - 2,6 49,3 48,0 0,0 0,1 0,0

2003 245 129 19.858,2 744 - 2,4 67,0 30,5 0,0 0,1 0,0

2004 253 123 24.443,8 780 2.632.462 105.275 2,2 67,2 27,8 2,8 0,0 0,0

2005 275 126 29.374,1 1.034 2.959.573 142.794 2,5 70,3 26,0 1,1 0,0 0,0

2006 289 126 22.011,6 832 2.470.909 133.503 2,7 38,3 57,5 1,4 0,1 0,0

2007 297 129 26.381,2 919 2.998.454 165.311 2,5 37,9 56,3 3,0 0,1 0,3

2008 340 126 23.978,5 596 2.938.904 177.536 1,5 43,7 49,4 4,8 0,0 0,5

2009 316 114 29.608,3 1.050 2.998.648 191.565 2,7 32,0 58,7 5,1 0,1 1,4
2010 486 132 33.219,8 1.542 3.248.601 233.340 3,7 28,4 53,9 7,9 0,4 5,6

2011 595 138 30.219,1 1.476 3.285.965 277.262 3,6 23,4 46,7 9,1 0,4 16,8

Kaynak: SPK Bültenleri

29 Çalışmanın yazarı tarafından tanık olunan uygulamaya göre söz konusu dönemlerde önerilen 
herhangi bir tedbirin veya düzenlemenin kabulü için ilk bakılan, önerinin veya tedbirin kamunun iç 
borçlanmasını zayıflatıp zayıflatmadığının incelenmesidir. Bu dönemde Kamunun iç borçlanmasına 
zarar verebilecek veya zayıflatabilecek uygulamalar kabul edilmemekte ve Resmi Gazetede 
yayınlanmasına müsaade edilmemekteydi. Zaten bu nedenle de Hazine Müşteşarlığı'na neredeyse 
olağan üstü yetkiler verilmişti.

383



Türkiye'de Sermaye Piyasasının Tarifli / Selim SOYDEMİR

3.4. Aracı Kurumlar

Mali sistemin kendinden beklenen fonksiyonları (özellikle fonların arz eden
lerden talep edenlere aktarılması aracılığında) gereğince yerine getirebilmesinin 
önemli koşullarından birisi mali aracıların etkin çalışmasıdır. Mali aracılar gerek 
emirlerin iletilmesinde gerekse fonların aktarılmasında hem işlem maliyetlerini 
azaltarak hem de bilgi üretimine katkıda bulunarak yardımcı olmaktadırlar. Öte 
yandan mali aracıların "güven" kavramının gereğini yerine getirerek çalışma
sı, piyasaların başarısı açısından vazgeçilmezdir (Soydemir S.2009). Bu nedenle 
"Bankerlik Krizi"nin etkilerini hafifletmek ve aracılık faaliyetlerinin düzenli ve 
güvenilir bir şekilde çalışması gerekliliğinden hareketle Borsa Bankerliği Belgesi 
(BBB) Yönetmeliği çıkarılmış (Haziran 1982) ve piyasalarda aracılık faaliyeti ya
pılabilmesi de SPKr'dan Borsa Bankerliği Belgesi alınması koşuluna bağlanmış
tır. Piyasadaki kurumlar hakkmda yapılan incelemelerle bazı kurumlarm BBB 
alabileceklerine karar verilmiş ve bunlar liste halinde ilan edilmiştir. BBB ala
mayanların ise 1984 sonuna kadar tasfiye edilmeleri koşulu getirilmiştir. Krizin 
olumsuz etkisi nedeniyle aracı kuramların her ilam ve davranışı kontrol edil
meye çalışılmıştır. Örneğin, tahvil alım satımı için verdikleri ilanlardaki iskonto 
oranları ve ilanları için SPK'dan izin almaları koşulu getirilmiştir.

Tablo:4- Aracı Kurum Sayıları30

Yıl Aracı
Kurum Banka Toplam Yıl Aracı

Kurum Banka Toplam

1986 19 28 47 1999 136 73 209

1987 28 42 70 2000 133 72 205

1988 38 44 82 2001 123 58 181

1989 42 52 94 2002 121 48 169

1990 61 54 115 2003 117 44 161

1991 110 55 165 2004 112 42 154

1992 112 60 172 2005 108 41 149

1993 112 64 176 2006 105 40 145

1994 104 61 165 2007 104 41 145

1995 103 62 165 2008 104 41 145

1996 101 62 163 2009 103 41 144

1997 142 63 205 2010 103 41 144

1998 143 66 209 2011 100 40 140

Kaynak: SPK Aylık Bültenleri ve Yıllık Raporları

30 Komisyoncular 1991 yılında aracı kuruma dönüşmüşler, 1997'de de bankaların hisse senedi 
faaliyetleri için kendi aracı kurumlannı kurma izini verilmiştir.
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Aracı kurumlar, aracılık yüklenimi31 yapıp yapamayacaklarma göre ikiye 

ayrılmışlardır. Borsa üyesi olarak faaliyet gösteren gerçek kişilerin de komis
yoncu (sadece emirlerin iletilmesi rolünü yerine getiriyorlardı) olarak faaliyet 
göstermelerine müsaade edilmiştir. Aracı Kurumların "aracılık amacıyla alıp 
sattıkları belgelere ilişkin olarak kendi mali taahhütlerini tazammum eden ev
rak" çıkarmaları ve "üçüncü şahıslara vermeleri yasaklanmıştır. Böylece aracı 
kurumların kendi adlarına fon toplamalarının, bir anlamda bankacılık yapma
larının önüne geçilmek istenmiştir. Düzenlemenin altında yatan ana unsur ise 
"Banker Krizi"nde olduğu gibi aracı kurumların ödeme güçlüğü içine düşmeleri 

engellenmek istenmiştir.

Piyasaların düzenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasının temini açısından 
ise tahvil piyasalarında meydana gelebilecek dengesizliklerin önüne geçmek 
amacıyla Kanun gereği MKTF oluşturulmuş ve denetlemeler sonucunda mali 
durumu kötüleşen aracı kurumların ilgili Bakanın onayı ile Tedrici Tasfiye'si ön
görülmüştür.

Aracı Kurum sayılarındaki bu artışın altında yatan etmenlerden birisi de 
1989 tarihli 32 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar ile ya
bancıların Türkiye'den (ve Türkiye vatandaşlarının da yurt dışından) menkul 
kıymet alıp satmalarına getirilen serbestlik olmuştur. Finansal liberalizasyon ola

rak da adlandırılan gelişme ile hisse senetlerinin fiyatları bir hayli artmış ve bu da 
aracı kurum kurmanın cazibesini artırmıştır. Kendi portföyünü kürtaj ödemeden 
yönetmek isteyen varlıklı yatırımcıların, yeni bir yatırım alanı olarak sermaye pi
yasası imkânlarından yararlanmak isteyen döviz ve altın işlemi yapan kişilerin, 
kuracağı şirketi daha sonra bir başkasına yüksek bedelle devredebileceğim düşü
nen yatırımcıların, bu alanda kolay para kazanabileceğini bekleyen kişilerin aracı 
kurum kurmaları sonucunda aracı kurum sayısı 1991 yılında 165'lere çıkmıştır. 
Ulaşılan şirket sayısının piyasa kapasitesinin üstünde olması (hem hacim hem 
de mekânsal) nedeniyle Ağustos 1991'de Başbakan Yardımcılığından alman bir

31 Aracı kurumlann menkul kıymetlerini halka arz etmek isteyen şirketlerin söz konusu senetlerinin 
halka ulaşmasını sağlayan sürece (halka arza aracılık) aracılık yüklenimi denmektedir. Aracılık 
yükleniminde iki uç uygulamadan bahsedilebilir. Birincisi "en iyi gayret aracılığı denilen aracı 
kurumun halka arz edilecek kıymetleri ihraççı adına halka sunması, satabildiğim satması ve 
satamadığını da geri verilmesi yöntemidir. Bu yönteme "Adım Hıdır elimden gelen budur" yöntemi 
de denilebilir. En iyi gayret aracılığında aracı kurum satış üzerinden komisyon kazanmaktadır. Öteki 
uçta ise, tam aracılık denilen (full undervvriting) yer alır. Tam aracılık yüklenimine göre aracı kurum 
halka arz edilecek kıymetleri önce anlaşılan fiyattan kendi portföyüne satın alır. Sonra satabildiklerini 
satar, satamadıklarını ise kendi portföyünde satıncaya kadar taşır. Bu mekanizmanın zorluğu veya 
sıkıntısı ise aracı kurumun bu işlemi finanse edebilecek kaynaklara sahip olmasıdır. Tam aracılıkta 
aracı kurumun kazancı ise ihraççıdan satın aldığı ile sattığı fiyatlar arasındaki farktan oluşmaktadır.
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onayla aracı kurum sayısının kısıtlanması yoluna gidilmiş ve piyasaya girişler 
engellenmiş dolayısıyla var olanlara dışarıdan rekabet engellenmiştir (Tablo:4). 
Dolayısıyla aracı kurumu olanlar bir anlamda imtiyaz kazanmışlar dolayısıyla 

da SPK'dan aldıkları lisansları kıymete binmiştir.

Özellikle ikinci el hisse senedi piyasalarının gelişmesi sürecinde aracı ku- 
rumların kurumsallaşması (şahıs şirketi halinden anonim şirketler haline getiril
meleri) amacıyla komisyoncuların da aracı kuruma dönüşmeleri teşvik edilmiş 
ve netice de aracı kurumların sayısı 60'ı banka olmak üzere 112'ye yükselmiştir.

3.5. İkittci El Piyasalar ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

3.5.1. Genel Olarak Borsalar

Yatırımcılar, sermaye piyasası araçlarını birinci el piyasalarda aldıktan son
ra herhangi bir nedenden dolayı satmak istediklerinde bu aracı almak isteyen 

bir başka tasarruf sahibini (yatırımcıyı) bulmaları gerekmektedir. Satın alınmış 
bir menkul kıymetin elden çıkarılması (bazı yasal istisnalar haricinde), likidite 
edilmesi ancak ikinci el piyasalar kanalıyla yapılabilmektedir. Yatırımcılar ikinci 
el piyasalar kanalıyla ellerindeki kıymetleri nakde çevirebilmek için vade sonuna 
kadar beklemekten veya hisse senedi gibi ortaklık hakkı veren kıymetleri şir
ketin tasfiyesine veya sona ermesine kadar elinde tutmaktan kurtulmaktadırlar. 
Likidite edilme imkânı kısıtlı olan araçların birinci el piyasalarının gereği gibi 
çalışamayacağından hareketle organize ikinci el piyasalar olarak borsaların or
ganizasyonu öne çıkmaktadır. İyi işleyen borsaların olmaması halinde de sistem 
ya kendi kendine bir ikinci el piyasa yaratmakta ya da tezgâh üstü denilebilen 
ve organize olmayan piyasaları üretmektedir. Hürriyet ve İstikraz Tahvillerine 
ilişkin oluşan piyasa organize olmayan piyasaların iyi bir örneğidir.

Borsalar işleme konu olan kıymetin mülkiyetinin el değiştirmesine olanak 
tanıyan organizasyonlar olmaktadır (Stoll 2006 ve Güngör 2004). SEC'ye göre 
"çok sayıda alıcı ve satıcının birbirini etkileyen emirlerini bir araya getiren ve 
emirleri veren alıcı ve satıcıların alım satım şartlarında anlaştığı, yerleşmiş, tek
düze yöntemler kullanan organizasyon, birlik ya da kişilerden oluşmuş grup 
borsa" olarak tanımlanmaktadır. Böylece borsalar menkul kıymetler piyasaları
na değer üreten bir platform oluşturmuştur.

Bilgi işleme ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler ise alım satım işlem
lerinin bir mekâna bağlı borsalar dışında da yapılabilmesini getirmiştir. Nitekim 
pek çok borsa binası sadece itibar olarak varlığını devam ettirmektedir.
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Türkiye sermaye piyasalarında borsa tanımlaması Menkul Kıymetler Bor- 

saları Hakkındaki 91 Sayılı KHK'de "menkul kıymetlerin alım ve satımı, fiyat
larının tespit ve ilanı işleriyle yetkili olarak kurulan tüzel kişiliği haiz kamu 

kurum lan" olarak tanımlanmıştır. Borsa, 1992 yılında yapılan değişikliklerle 
de SPKn'a girmiştir. "Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, özel 
kanunlarında yazılı esaslar çerçevesinde teşkilatlanarak, menkul kıymetlerin ve 
diğer sermaye piyasası araçlarının (SPA) güven ve istikrar içinde, serbest rekabet 
şartları altında kolayca alınıp satılabilmesi™ sağlamak ve oluşan fiyatları tespit 
ve ilan etmekle yetkili olarak kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar" ola
rak tanımlanmıştır.

Yasadaki tanıma bakıldığında mekânı çağrıştıran herhangi bir unsur yoktur. 
Tanımlama daha çok fonksiyonlarma ve kurumsal yapılara yönelik yapılmıştır. 
Tanımda fonksiyonlara yönelik olarak; SPA'nın "güven ve istikrar" içinde reka
bet şartları altında alınıp satılması ve "oluşan fiyatların" tespit ve ilan edilmesi 
olarak iki özellik ön plana çıkmaktadır.

Tanımın kurumsal yönüne ilişkin olarak da borsalar "kamu tüzel kişiliğini 
haiz kurumlandır". Bu durumda borsalar birer kamu kuruluşu niteliğinde ola
caktır, ancak bu kavram onlara şirket olarak da örgütlenebilme imkânını reddet
memektedir.

Borsalarm fonksiyonel tanımlamaya göre üç temel işlevleri vardır (Güngör 
2004):

1. Menkul kıymet işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayacak bir sistemin 
oluşturulması,

2. Tüm katılımcılara (alıcı, satıcı, aracı) yönelik düzenlemelerin yapılması 
ve

3. İşleme konu olacak menkul kıymetlerin tek tek seçilmesi açısından kote 
edilmesidir.

Tanımlanan fonksiyonları ifa eden yapılar organizasyonlar veya gruplar 
borsa tanımı içine sokulabilir hale gelmektedir.

İkinci bir tanımlama ise borsa kavramına daha esnek olarak yaklaşmaktadır. 
Bu yaklaşıma göre kesin ve belirleyici bir tanımlama yerine daha esnek, düzen

leyici otoritelerin farklı durumlara cevap verebilmelerine imkânı tanımaktadır 
(Güngör 2004). Teknolojik gelişmeler borsa yapılanmalarını (binaya bağlı), orga
nizasyonlarını veya daha geniş anlamda işlem mekanizmalarını hızlı ve derin
den değiştirmiştir.
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Teknolojinin gelişimiyle birlikte artık borsalarm bir mekâna bağlı kalmak
sızın işlem yapabilmeleri, menkul kıymetlerin alım satımının etkin bir şekilde 
yapılmasına (Electronic Comminication Networks-ECN) olanak tanımaktadır. 
Üstelik bu değişim esnasında da işlem maliyetlerinin oldukça aşağılara çekilme
si imkânlarını da yaratmaktadır (Stoll 2006). Alternatif İşlem Sistemleri (Alter- 
native Trading Systems- ATS) olarak tanımlanan bu yapılanmalarla geleneksel 
borsaların piyasa oluşturma fonksiyonları ile ciddi boyutlarda rekabet eden yeni 
sistemler gündeme gelmiştir. Daha çok ABD faaliyet gösteren bu sistemler emir 
toplamakta, emirleri karşılaştırmakta ve gerekirse borsalara yönlendirmektedir. 
ATS'lere borsa veya broker-dealer olarak kayıt yaptırma hakkı belirlenmiş ve iş
lem ve faaliyetleri için kurallar SEC tarafından (Regulation ATS) belirlenmiştir.

Bu çerçevede borsalarm fonksiyonları şu başlıklar altında toplanabilir.

1. Likidite32 Fonksiyonu,

2. Fiyat Oluşturma Fonksiyonu,

3. Kotasyon Fonksiyonu33

4. İşlem Kuralları,

5. Gözetim ve Denetim,

6. Takas İşlemleri

32 Likidite, herhangi bir piyasada alınıp şahlan kıymetin veya menkul kıymetin alım satımlarının 
fiyatını etkilemeden yapılabilmesidir, değerinden çok kaybetmeden en likit kıymet olan paraya 
çevrilebilmesidir. Dolayısıyla likiditenin bir ölçümü işlem hacminin yüksekliği olmaktadır. 
İşlem hacmi arttıkça kıymetlerin nakde çevrilmesi için alıcı da bollaşacağı için likidite daha kolay 
olacaktır. Borsalarm bu fonksiyonu şirketlerin sermaye yaratmalarında kullandıkları piyasayı da 
ortaya çıkarmaktadır. Nitekim şirketler araçlarını birinci el piyasalarda halka arz ederek sermaye 
yaratmaktadırlar. İkinci el piyasalarda yapılan işlemler ise o kıymetleri daha önceden satın almış 
olanların kendi aralarındaki bir işlemdir. Dolayısıyla ikinci el piyasaların gelişmişliği birinci el 
piyasaları etkileyerek şirketlerin daha çok kıymet satmaları imkanı yaratmaktadır.

33 Her borsanın kendi pazarlarında işlem görecek senetlere ilişkin önceden belirlenmiş sayısal 
ve niteliksel bazı koşulları tanımlamaktadır (Güngör 2004 ve Soydemir 2009). Her borsa kendi 
piyasalaruıda işlem görecek kıymete ilişkin kurallar belirleyebilmektedir. Kotasyon olarak adlandırılan 
bu kurallar aynı zamanda borsalar arasındaki rekabetinde ayırt edici unsurunu oluşturmaktadır. 
Ancak 1971 yılında Nasdaq'ın kurulmasından sonra başlayan ve 1990'larda hızlanan ECN'lerden 
gelen rekabet borsaları önemli ölçüde etkilemiştir.
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3.5.2. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Birinci el piyasalarda alman menkul kıymetlerin değerini kaybetmeden ikin
ci el piyasalarda elden çıkarılabilmesinin ve gerektiğinde elden çıkarılamayacak 
kıymetlere birinci el piyasalarda yatırım yapılmayacağının öneminden hareketle,
1984 yılında başlatılan yabancı ve yerli uzmanların katılımıyla yapılan çalışmalar 
neticesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) yeniden yapılandırılarak,
1985 yılının son günlerinde kamu kurumu niteliğinde ve tekel pozisyonunda fa
aliyete geçirilmiştir34.

İkinci el piyasalar 1986 yılından itibaren hızlı bir gelişmeye başlamış ve bu 
gelişmede SPK'nm İMKB'nin "gelişmesini teşvik etmek amacıyla, borsa üyeleri
nin; borsada gerçekleştirecekleri işlemler nedeniyle, MKTF'ne ödemek zorunda 
oldukları aylık satış tutarlarının %01'ini bundan böyle MKTF'ye yatırmamaları, 
..."şeklindeki 18.04.1986 tarih ve 7/6 sayılı kararı önemli yer tutmuştur. Bu karar 
ile hem borsa dışındaki işlemler borsaya yönlendirilmiş, hem de borsanın gelir 
sorunları çözümlenmiştir. Nitekim borsanın hisse senedi piyasalarının gelir ya
ratması son derece sınırlı olup, esas gelir kaynağını tahvil ve repo işlemlerinin 
borsaya tescil ettirilmesi veya borsada yapılması oluşturmuştur.

Ağustos 1989'da çıkarılan ve mali serbestleşmenin son adımını oluşturan 32 
Sayılı Karar ile yabancıların (ve yerlilerinde yurt dışından) menkul kıymet alım 
satımlarının serbestleştirilmesiyle hisse senetlerine olan talep artmıştır. İMKB'nin 
hem işlem hacmi (1989-1991 döneminde yaklaşık 230 kat artmıştır), hem de hisse 
senedi fiyatları (İMKB Ulusal 100 endeksi 1986=1 iken, 1992'de 40 olmuş) önemli 
ölçüde yükselmiştir.

Öte yandan işlem hacmindeki ve günlük ortalama sözleşme sayılarındaki 
hızlı yükseliş İM KB'nin fiyat belirleme mekanizması olan "kutu sistemi" yani 
"tek fiyat" uygulamasının oluşturduğu operasyonel kısıtlarla karşılaşmıştır. 
"Kutu Sistemi35"  Kasım 1988'de kaldırılmış ve çoklu fiyat (sürekli müzayede) 
sistemine (tahta) geçilmiştir (Soydemir 1995b).

İMKB'de Haziran 1991'den itibaren daha önce bölüntülenmiş piyasalarda 
(her bankanın ve her aracı kurumun kendisinde oluşturduğu alım satım meka

34 İMKB Yönetmelikleri sektör temsilcilerinin, yerli ve yabancı uzmanların, hem de bürokratların 
uzun bir tartışma ve görüşme dönemi içinde oluşturulmuştur. Fiyatlandırma sistemi üzerine 
araştırmalar yapılmıştır. Düzenlemenin böyle kapsamlı ve etraflı tartışmalarla oluşturulmuş olması 
düzenleme süreçlerinde ilklerden birisi olarak değerlendirilebilir.

35 Kutu sisteminde fiyat ve miktar teklifleri kutuya atılmakta, daha sonra açılarak uygun fiyat ve 
miktarlar karşılaştırılarak alım satım emirleri eşleştirilmektedir. Bu yöntemde fiyat mekanizması 
kesikli olarak oluşmaktadır.
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nizmaları) alınıp satılan tahvillerin işlem göreceği tahvil piyasası kurulmuştur. 
Tahvil piyasasının oluşturulmasıyla alım satım emirlerinin bir mekânda (ortam
da) buluşturularak, hem likiditenin artırılması hem de fiyatlandırmanın sağlıklı 
yapılmasının mekanizması oluşturulmuştur (Akyüz 1989).

Bu dönemde finansal piyasaların diğer bölümlerinde de rekabeti artırıcı, ban
kaların Merkez Bankası yerine bir birlerinden finansman sağlamalarına yönelik 
yapısal ve organizasyonel değişikliklere gidilmiştir. Bu kapsamda döviz tevdiatı 
hesabı açılabilmesi (1984), bankalar arası piyasanın oluşturulması (1986), Mer
kez Bankasınca açık piyasa işlemlerine başlanılması (1987), yine Merkez Banka
sında döviz ve efektif piyasalarının açılması, kamunun iç borçlanma ihtiyacının 
yükselmesine paralel olarak disponibilité oranlarının yükseltilmesi (bankaların 
iç borçlanma senetleri satm almaya zorlanarak iç borçlanmanın kolaylaştırılma
sı) ve karşılıkların hazine bonosu ve devlet tahvili olarak tutulması zorunluluğu 
(1989) sayılabilir. 1991-19921. Körfez savaşma rağmen, piyasaların gelişimi ciddi 
ve uzun süreli bir sekteye uğramamıştır.

4.1992 -  1999 Dönemi: Sermaye Piyasasının Gelişmesi

1982 yılında Kurul'un faaliyete geçmesiyle birlikte başlayan öncelikle birin
cil piyasaları oluşturma ve sağlıklı ve etkin işleyen ikincil piyasanın düzenli işle
mesinin sağlandığı sonucuna ulaşıldığı fikrinden sonra ve dünyadaki gelişmele
rinde etkisiyle SPKn'ın değiştirilmesi gündeme gelmiştir. 1989 yılındaki finansal 
serbestleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte piyasalarda yeni bir durum orta
ya çıkmıştır.

Bu yıllara kadar öğrenme ve çocukluk dönemi olarak da adlandırabilecek 
olan dönemin sonuna gelinmiş ve piyasaların bir üst aşamaya (hacim, araç ku
rumsal yapı, organizasyon ve rekabet noktalarından) doğru gelişmesi, yeni ted
birlerin alınmasını getirmiştir. Kurul, Modernizasyon Projesi36 ile uluslararası ve 
ulusal piyasalardaki gelişmelere uyumu sağlamak amacıyla piyasaların nasıl ol
ması gerektiği bir modele bağlanmaya çalışılmış ve bu modelin uygulanmasına 
yönelik olarak da 3794 sayılı Kanun ile Mayıs 1992'de 2499 sayılı Kanun'da çeşitli 
değişikliler yapılmıştır37.

36 Söz konusu Projenin kopyalarını incelememe sunan çalışma arkadaşım Adalet Demirçelik'e 
teşekkür ederim.

37 Özellikle 1980lerden itibaren dünyada uygulaması genişleyen teknolojik gelişmelerle katılımcıların 
bir yandan işlem hızları, değerlendirme ve modelleme kapasiteleri artarken bir yandan da iletişimin 
hız kazanması dünya piyasalarının iç içe geçmesini getirmiştir. Tabi bu başka bir açıdan da bulaşma 
etkisinin kolaylaşmasına yol açmıştır. Bu süreç hem fonların akışını hızlandırmış, hem de yeni 
araçların (menkul kıymetleştirme, türev, hedge ve diğer portföy yönetim araçlarının (Akgiray 2005) 
yaygınlık kazanmasına yol açmıştır.
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Tablo: 5 - İkinci El Piyasalar Milyon Tl /Milyon Adet

Yıllar
İMKB Hisse Senedi Piyasası İMKB Tahvil Piyasası Borsa Dışı Tahvil Piyasası

Toplam
Tahvil

Piyasası

Toplam
İşlem

Hacmi

GSYH
(Milyon

TL)
k

Günü
Sayısı

Şirket
Sayısı

Toplam
İşlem

Hacmi
Söz.

Sayısı
İMKB 100 
Endeksi 
(1986=1)

Kesin
Alım/
Satım

Repo & 
Ters Repo Toplam Kesin Alım- 

Sa tim
Repo & 

Ters Repo Toplam

1986 247 348 0 - 2 1 1 1 1 51
1987 266 414 0 - 7 5 5 5 5 75
1988 253 556 0 0 4 11 11 11 12 129
1989 255 730 2 0 22 34 34 34 36 227
1990 247 916 15 1 33 100 100 100 115 393
1991 247 1.092 36 1 44 1 1 282 282 284 319 630
1992 251 1.238 56 2 40 18 18 627 627 645 701 1.093
1993 246 1.284 256 3 207 123 59 182 1.889 1.889 2.071 2.327 1.982
1994 253 1.204 652 5 273 270 757 1.027 7.914 7.914 8.941 9.592 3.868
1995 251 922 2.375 12 400 740 5.782 6.522 20.680 20.680 27.202 29.576 7.763
1996 247 789 3.040 12 976 2.711 18.340 21.051 4.911 61.836 66.747 87.798 90.838 14.772
1997 252 743 9.272 17 3.451 5.504 58.192 63.696 12.915 161.640 174.555 238.251 247.523 28.836
1998 248 686 18.097 22 2.598 17.996 97.278 115.274 62.635 297.902 360.537 475.812 493.909 52.225
1999 236 319 36.903 26 15.210 35.430 250.724 286.154 169.223 530.302 699.525 985.678 1.022.582 77.415
2000 246 315 111.341 32 9.437 166.336 554.121 720.458 312.853 1.015.699 1.328.551 2.049.009 2.160.350 166.658
2001 248 310 93.116 31 13.783 39.777 696.339 736.115 96.536 790.491 887.027 1.623.143 1.716.259 240.224
2002 252 288 106.302 29 10.370 102.095 736.426 838.520 133.037 412.568 545.605 1.384.125 1.490.428 350.476
2003 246 285 146.645 30 18.625 213.098 1.040.533 1.253.631 149.312 378.416 527.728 1.781.360 1.928.005 454.781
2004 250 297 208.423 42 24.972 372.670 1.551.410 1.924.080 223.549 398.674 622.222 2.546.302 2.754.725 559.033
2005 254 304 269.932 44 39.778 480.723 1.859.714 2.340.436 230.048 336.402 566.450 2.906.887 3.176.819 648.932
2006 248 316 324.131 45 39.118 381.772 2.538.802 2.920.573 201.083 504.691 705.774 3.626.347 3.950.479 758.391
2007 252 319 387 777 48 55.538 363.949 2.571.169 2.935.118 239.764 486.125 725.889 3.661.007 4.048.785 843.178
2008 251 317 332.605 46 26.864 300.995 2.935.317 3.236.312 208.020 472.331 680.351 3.916.663 4.249.268 950.144
2009 252 315 474.611 67 52.825 417.052 2.982.531 3.399.583 207.397 507.014 714.411 4.113.994 4.588.605 952.635
2010 250 361 635.664 82 66.005 446.183 3.745.049 3.458.517 251.950 458.482 710.432 4.168.949 4.804.613 1.103.750
2011 253 363 695.328 102 51.267 478.282 3.206.110 4.122.292 384.775 535.238 920.013 5.042.305 5.737.633 1.298.062

S  Kaynak: SPK, İMKB ve TÜİK
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392 Tablo: 6 - İkinci El Piyasalar İşlem Hacminin Dağılımı (%)

Yıllar

İMKB Hisse Senedi Piyasası İMKB Tahvil Piyasası* İMKB Dışı Tahvil Piyasası*
Top. Tahvil 
Piy/Topİşl. 

Hac.

Toplam
İşlem

Hacmi/
GSYH

İş Günü Sayısı Şirket Sayısı 
Adet

Toplam
İşlem

Hacmi*

İMKB 
100 Endeksi 

(1986=1)

Kesin
Alım/
Satım

Repo & 
Ters Repo Toplam

Kesin
Alım/
Satım

Repo&
Ters
Repo

Toplam

1986 247 348 0,8 1,7 99,2 99,2 99,2 2,2
1987 266 414 2,2 6,7 97,8 97,8 97,8 63
1988 253 556 13 3,7 98,7 98,7 98,7 9,0
1989 255 730 4,8 22,2 95,2 95,2 95,2 15,9
1990 247 916 13,3 32,6 86,7 86,7 86,7 293
1991 247 1.092 11,1 43,7 0,5 0,0 0,5 88,4 88,4 88,9 50,7
1992 251 1.238 8,0 40,0 2,6 0,0 2,6 89,4 89,4 92,0 64,1
1993 246 1.284 11,0 206,8 53 23 7,8 81,2 81,2 89,0 117,4
1994 253 1.204 6,8 272,6 2,8 7,9 10,7 82,5 823 93,2 248,0
1995 251 922 8,0 400,2 23 19,5 22,1 69,9 69,9 92,0 381,0
1996 247 789 33 975,6 3,0 20,2 23,2 5,4 68,1 73,5 96,7 614,9
1997 252 743 3,7 3.451,0 2,2 23,5 25,7 5,2 65,3 703 96,3 858,4
1998 248 686 3,7 2.597,9 3,6 19,7 233 12,7 603 73,0 963 945,7
1999 236 319 3,6 15.209,8 3,5 24,5 28,0 16,5 51,9 68,4 96,4 1320,9
2000 246 315 5,2 9.437,2 7,7 25,6 333 14,5 47,0 613 94,8 12963
2001 248 310 5,4 13.782,7 23 40,6 42,9 5,6 46,1 51,7 94,6 714,4
2002 252 288 7,1 10.369,9 6,9 49,4 56,3 8,9 27,7 36,6 92,9 4253
2003 246 285 7,6 18.625,0 11,1 54,0 65,0 7,7 19,6 27,4 92,4 423,9
2004 250 297 7,6 24.971,7 13,5 56,3 69,8 8,1 143 22,6 92,4 492,8
2005 254 304 83 39.777,7 15,1 58,5 73,7 7,2 10,6 17,8 913 4893
2006 248 316 8,2 39.117,5 9,7 64,3 73,9 5,1 12,8 17,9 91,8 520,9
2007 252 319 9,6 55.538,1 9,0 63,5 72,5 5,9 12,0 17,9 90,4 480,2
2008 251 317 7,8 26.864,1 7,1 69,1 76,2 4,9 11,1 16,0 92,2 447,2
2009 252 315 10,3 52.825,0 9,1 65,0 74,1 4,5 11,0 15,6 89,7 481,7
2010 250 361 13,2 66.004,5 9,3 77,9 72,0 5,2 93 14,8 86,8 4353
2011 253 3631 12,1 51.266,6 83 55,9 71,8 6,7 9,3 16,0 87,9 442,0

Kaynak: SPK, İMKB, TUİK
(*) Toplam İşlem Hacmine Göre
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4.1. Yasal Değişiklikler

4.1.1. Genel Olarak

SPKn'da ilk büyük değişikliği yapan 3794 Sayılı Kanunun gerekçesinde, ar
tık 1981 tarihli yasanın piyasaların "gelişim ve değişim" sürecine yardımcı ola
madığı, geleceğin daha etkin oluşturulabilmesi amacıyla da 2499 sayılı yasanın 
değiştirilmesi zorunluluğu vurgulanmıştır.

Söz konusu değişikliklerle SPKn'ın ana çatısı ve felsefesi değiştirilmiştir. De
ğişikliklerin ana ilkeleri:

• Kamunun tam aydınlatılması ve izin sisteminden kayda alma sistemine 
geçilmesi,

• Yeni mali araçların yaratılması,

• Eksik Piyasaların tamamlanması,

• Piyasanın kendi yaratıcı dinamikliklerinin geliştirilmesi,

• Kurumsal ve yatırımcı çeşitliliğinin artırılması,

• Borsaların kurulması yetkisinin Kurul'a bırakılması,

• Sistemin işleyiş kurallarının geliştirilmesi ve cezai hükümlerin belirlen
mesi ve gözetim sisteminin oluşturulması,

• Rekabet koşullarının artırılması ve ihtisas kurumlarının yaygınlaştırıl
ması ve

• Kurul'un bağımsızlığının geliştirilmesi olmuştur.

Kanun değişikliği ile sermaye piyasası aracı tanımlaması getirilmiştir. Bu 
tanımlama ile menkul kıymetlerden daha geniş bir tanımlama yapılmış, bu çer
çevede menkul kıymet sayılmayan araçlarında düzenlenmesi, ihraçlarının ve pi
yasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi gündeme gelmiştir.

1992 değişiklikleri ile piyasalardaki hızlı değişmelere düzenleyici otoritenin 
de ayak uydurması ve gerekli yenilikleri yapabilmesinin koşullarının hazırlan
ması amaçlanmıştır. Türk hukuk sisteminde düzenlenmemiş, yetki verilmemiş 
işlem veya uygulamaların yapılamayacak olması piyasalarm ihtiyacı olan yeni
likleri yapabilmesinin önünde birer engel olarak değerlendirilmesinden dolayı, 
Kurul'un öncülüğünde ihtiyaçları karşılaması amacıyla Kanunla Kurul'a önemli 
yetkiler (kısa cümlelerle ve genel olarak) verilmiştir. Örneğin Kurul'un Görev 
ve Yetkilerini düzenleyen 22'nci madde 10 bent halinde düzenlenmiş iken, 1992 
değişiklikleriyle bu madde 16 bende çıkarılmıştır. 1992 değişikliklerinde dikkati 
çeken bir unsur da piyasa gelişmelerine uyum sağlayabilmek amacıyla düzenle
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melerin (Kanun) daha çok çerçeve şeklinde ele alınması, detay düzenlemelerin 
ise Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlere bırakılması olmuştur. Bunun bir yansı
ması ise Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarına ilişkin madde sayısının 10'dan 2'ye 
indirilmesi ve devamı ve detaydaki düzenlemelerin tebliğlere bırakılmasıdır.

Kutu: 6-1994 Ekonomik Krizi

1992-1999 dönemini etkileyen en önemli ekonomik gelişme ise 1994 yılında yaşanan 
ekonomik krizdir. Kamunun iç borçlanmasının artan boyutları ve kamunun finansman mo
delinde radikal değişikliğe gidilmek istenmesi krizi tetikleyen ana unsur olmuştur (Özatay 
2010:69-70). Bankaların açık pozisyonları, faizlerin baskı altına alınmaya çalışılması ve devlet 
iç borçlanma senetleri (DİBS) ve repolardan vergi alınmaya çalışması Ocak ayındaki geliş
meleri etkilemiş, bu durum hisse senetlerine ve A tipi yatırım fonlarına yüksek talep olarak 
yansımıştır. Moodys ve Standart and Poors'un Türkiye'nin notunu düşürmesi, hem borç bul
ma imkânlarını kısıtlamış hem de dolara hücumu getirmiştir. Hatta memurlar maaşlarını al- 
dıklannda döviz büfelerine koşarak dolar almaya ve alım güçlerini korumaya çalışmışlardır. 
Alışveriş yabancı bir ülkenin bastığı paralarla yapılır hale gelmiştir. Bir yandan DİBS faizleri 
%100'ü, aşarken dövize hücum engellenememiştir.

Ocak 1994 sonunda Bakanlar Kurulu'nun DİBS faizleri ve repo faizlerinden almayı 
planladığı vergiden geri çekilmesi sorunu çözmemiş, dövize hücum ve dolayısıyla döviz 
fiyatlarının yükselmesi, açık pozisyonla kaynak sağlayan bankaları ciddi sorunlarla karşı 
karşıya bırakmıştır.

5 Nisan 1994'te "İstikrar Paketi" ilan edilmiştir. Paket ile bütçe açıklarını karşılamak 
üzere her zamanki gibi temel tüketim mallarına ve KİT ürünlerine zam yapılmış, harcamalar 
kısılmaya çalışılmış, ek vergiler (gelir ve kurumlar vergisi ek vergi getirilirken, şirketlere 
de bilânçoları üzerinden aktif-servet-vergisi getirilmiştir) getirilmiş, özelleştirme ve bazı ku- 
rumların kapatılması öne çıkarılmıştır. Süreç içinde bazı bankaların taahhütlerini yerine ge
tirmeyecekleri ortaya çıkınca önce TYT Bank'ın faaliyetleri durdurulmuş, Dışbank (Türk Dış 
Ticaret Bankası A.Ş) eski sahibi İş Bankası'na devredilmiş, ardından da Marbank (Marmara 
Bankası A.Ş.) ile Impexbank (İthalat İhracaat Bankası A.Ş.)'ın tasfiyesine karar verilmiştir. 
Aynı süreç içinde aracı kurumlardan karşılıksız repo nedeniyle ödeme güçlüğü içine düşen 
AOG, Çarmen ve Boğaziçi Menkul Kıymetler'in faaliyetleri durdurulmuştur. Böylece 1994 
krizinde bazı bankalar ile bazı aracı kurumlar iflasa sürüklenmiştir.

Piyasaya ve kurumlara olan güveni sarsan kriz dışarıdan gelen bir şok sonucu değil, 
Türkiye'nin ürettiği bir kriz olmuştur (Özatay 2010: 69-70). Hazine'nin finansman politika
sının radikal bir şekilde değiştirilmek istenmesiyle tetiklenen kriz neticesinde 5 Nisan İstik
rar tedbirleri alınmış, ama faizler çok yüksek seviyelerde seyretmiştir. Tedbirlerle kamunun 
ürettiği mal ve hizmetlere yüksek oranlı zamlar yapılmış, bir defalık servet vergisi getirilmiş 
ve nihayetinde tüketimi desteklediği noktasından hareketle bankaların özkaynakları dışın
daki pasiflerinin üstünden disponibilité ayrılması zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu ted
bir ile de ülkemizdeki ilk menkul kıymetleştirme örneği olan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 
İhraçlan'nın sonunu getirmiştir.
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Öte yandan bağımsız denetim sistemi yasal bir zemine kavuşturulmuş, "ka
munun zamanında yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasında" rol oynayan bağım
sız denetim kuruluşlarının yapacakları denetimin standartlarının belirlenmesi, bu 
kuruluşların kuruluş ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve sermaye piyasasın
da denetim yapabilecek olan kuruluşların listelere alınması konusu SPKr'nun yet
kisine bırakılması hususu açıkça belirtilmiştir.

4.1.2. Kamunun Aydınlatılması ve Kayda Alma

Menkul kıymetlerin daha geniş anlamda sermaye piyasası araçlarınm halka 
arzında esas olarak iki yöntem izlenmektedir. Birincisi yukarıda ele alındığı gibi 
"m erit" sistem olarak tanımlanan ve "ilgili kamu otoritesinden "halka arz izni" 
almaya dayanan sistemdir. İkincisi ise "kamunun tam aydınlatılması" olarak da 
adlandırılan "kayda alm a" sistemidir. Kanun değişikliği ile "m erit" sisteminden 
"kayda alm a" sistemine geçilmiştir. Değişiklik bir yandan tüm yasal yapının esa
sını, bir yandan da sistemin ana felsefesini değiştirerek en önemli yapısal deği
şikliği oluşturmuştur. Böylece kamunun "izin veren" sıfatıyla bir tür garantör18 
gibi değerlendirme uygulaması yerine, yatırımcının halka arz edilecek menkul 
kıymete yatırım yapıp yapmama kararı verebilmesi için gerekli olan bilginin "ye
terli, tam, doğru ve zamanında" sunulmasının sağlanmış olması uygulamasına 
geçilmiştir. Kayda alma sisteminde, Kurul menkul kıymetlerini halka arz ede
cek bir şirketin yatırımcılara doğru karar vermelerini sağlayacak her türlü bilgiyi 
sunmasını sağlamakla yükümlü hale getirilmiştir. Sistemde bilgi çarpıklıklarını 
gerekli bilgileri sağlayarak ortadan kaldırmış veya en aza indirmiş, şirketlerin 
halka arz başvuruları kayda alınarak, menkul kıymetlerinin halka arzına imkân 
tanınmıştır. Böylece kendisine sunulan bilgiler ışığında yatırım kararlarının so
rumluluğu da yatırımcılara ait olmuştur. Bu yapısal değişiklikle amaçlanan, çar
pık bilgi sisteminin ortaya çıkardığı problemlerin en aza indirilmeye çalışılması
dır (Bkz.Kutu.5).

4.1.3. Özel Durumların Kamuya Duyurulması

Kamunun aydınlatılması sürecinde periyodik açıklamaların arasında yatı
rımcıların (potansiyel ortaklar dâhil) kararlarını etkileyebilecek olayların günde
me gelmesi halinde, menkul kıymetlerini halka arz eden şirketlerin, yeni durum

38 Her ne kadar halka arz izin belgesinin üzerinde "Kamunun tekeffülü anlamına gelmez" dense 
de, izin mekanizması bu türden yorumlanabilir. Çünkü yetkili kamu otoritesi izin verdikleri için 
örtük de olsa bu araçlara yatırım yapılabilir, izin vermediklerine de yatırım yapılamaz /yapmayın 
demektedir. Doğal olarak bu durum, kamunun yatırımcılar yerine geçerek karar sürecine taraf 
olmasını getirmektedir. Kamunun aydınlatılması sisteminde ise kamu otoritesi örtük de olsa taraf 
olmayacaktır.
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dan kamuoyunu haberdar edebilmesini temin etmek amacıyla özel durumların 
kamuya duyurulması zorunluluğu getirilmiştir. Böylece kamunun aydınlatılma
sı sürecine süreklilik kazandırılmak amaçlanmıştır.

Bilgi sorununun çözümü piyasaların gelişimi ve yatırımcıların doğru ka
rarlar vermesi açısından vazgeçilmez konumdadır (Kutu.5). Konu sadece halka 
arzlar sırasında değil, halka arzdan sonra ve halka arzların ve hatta periyodik 
raporlamaların dışında da önem taşımaktadır. Nitekim iki periyodik raporla
ma arasında yatırımcıların kararlarını etkileyecek (onların şirketten ayrılmasına 
veya daha çok yatırım yapmalarına neden olabilecek) yeni durumların ortaya 
çıkması halinde konunun kamuoyu ile paylaşılmaması nedeniyle hem kararlar 
sapmalı olabilecek hem de bu bilgiye sahip olmayanların yanıltılması (içeriden 
öğrenenlerin ticareti ve manipülasyon gibi çarpık bilgi sorunundan doğan hukuk 
dışı uygulamalar) mümkün olabilecektir. Bu çerçeve de "özel durumların halka 
duyurulması" konusu 1992 Yasa değişikliğinin ardından önem kazanmıştır. Ser
maye piyasalarının düzenlenmesine yönelik olarak "izin" sisteminden "kayda 
alınma" sistemine geçilmesi bu bilgi sorununu daha da önem kazandırmıştır. 
Böylece, halka arzlar öncesinde gündeme gelen kamunun aydınlatılması uygu
laması ile çarpık bilgi sorununun yarattığı çarpık bilgi sorunu çözümlenmeye 
çalışılırken, daha sonra gündeme gelebilecek bilgi sorunlarından olan istismar 
riskinin (moral hazard) azaltılmasının yolu olarak da "özel durumların kamuya 
duyurulması" düzenlemeleri yapılmıştır. Bu kapsamda çıkarılan "Özel Durum
ların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ" (06.07.1993) önem taşıyan durumla
rı saymıştır. Bunlar arasında;

• Şirket kontrolün (tek başına veya birlikte) elinde bulunduranların değiş
mesi (ele geçirme, satın alma veya birleşme gibi),

• Şirket açısından önemli sayılabilecek boyuttaki işlemler,

• Şirketin faaliyet konusunun değişmesi veya geleceğine yönelik önemli 
hukuki olayların ortaya çıkması,

• Şirketin hisse senetlerinde olağan dışı hareketliliğin yaşanması,

• Yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmemesi sayılabilir.

Benzeri durumların ortaya çıktığında şirket yönetiminin kamuyu aydınlatıcı 
açıklama yapması gerekmektedir. Açıklamaların yatırımcıların (cari ve potan
siyel) vermesine yardımcı olacak şekilde kısa, tam, dolaysız, açık, anlaşılır ve 
yeterli olması ve SPKr ve aracın işlem gördüğü borsada yapılmasını gerektiren 
durumun ortaya çıkmasını takip eden gün saat 9.00'a kadar yapılması gerekmek
tedir.
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4.1.4. Yaptırımlar

Kanun değişikliği ile piyasaların ulaştığı aşamada dikkate alınarak yap
tırımlar 1981 Kanununa göre çok daha kapsamlı düzenlenmiştir. Değişiklikle, 
aracı kuramların tedrici tasfiyesi ve aracı kuramların mali yapılarının zora gir
mesinde sorumluluğu tespit edilen yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile birinci 
derecede imza sahibi kişilerin şahsi iflaslarının istenmesi hükmü kaldırılmıştır. 
Bu yaklaşımda aracı kuramların anonim şirket olarak kurulmaları zorunluluğu 
ve dolayısıyla sınırlı sorumluluk ilkesinin öne çıktığı düşünülmektedir.

Diğer tedbirler arasında ise kayda alınmaksızın halka arzların durdurulma
sı, KSS içindeki şirketlerin yönetim kurulu kararların iptali ve mali yapılarının 
zayıflamakta olduğu tespit edilen aracı kuramların mali durumlarını güçlendir
memeleri halinde iflaslarının istenmesi sayılabilir.

Kovuşturmalar konusunda da SPKr'ye geniş yetkiler verilerek, işlemlerin 
gereğinden fazla zaman harcanmadan Cumhuriyet Savcılarına intikal etmesi 
için Kurul'a Cumhuriyet Savcılıklarına doğrudan39 suç duyurusunda bulunma 
imkânı tanınmıştır. 1981 tarihli Yasaya göre Maliye Bakanlığı kanalıyla yapılabi
len bu suç duyuruları artık doğrudan Kurul tarafından yapılabilecektir. Kanun 
koyucu bu tür soruşturma açılabilmesini Cumhuriyet Savcılarının Kurul'dan 
başvuru almasına bağlamıştır. Bağımsız idari otorite olarak tanımlanan SPK'nın 
bir suç duyurusu için Cumhuriyet Savcılığına başvurma imkânı da Maliye Ba
kanlığının elinden alınarak SPKr'na ancak 1992'de verilmiştir. Bu yetki SPKr'nun 
bağımsızlaşmasında önemli bir aşamayı oluşturmuştur.

1992 değişiklikleriyle birlikte ise kamuya açıklanmamış bilgileri kullanarak 
kendisine veya üçüncü kişilere "mameleki yarar sağlayan veya doğabilecek bir 
zararı engelleyenler" yaptıkları işlemler içeriden öğrenenlerin ticareti40 olarak 
tanımlanmış ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 500 milyon liradan 1 mil
yar liraya kadar ağır para cezalarıyla cezalandırılmaları öngörülmüştür. Benzeri 
şekilde yapay olarak arz ve talebi etkileyerek aktif bir piyasanın varlığı intibaı
nı yaratmaya çalışanlar da manipülasyon suçu işlemiş olarak tanımlanmışlar ve 
içeriden öğrenenlerin ticaretine paralel cezalar öngörülmüştür. Yalan yanlış bilgi 
verenler ile izinsiz halka arz edenler (örtülü kazanç aktarımları da) içinde aynı 
cezalar öngörülmüştür.

39 2499 sayılı Kanunda söz konusu düzenlemeler yer almazken, örtülü kazanç aktarımı meselesi 
hapis cezası ile karşılanırken, 1992 değişiklikleriyle konu bir yandan ortakların bilgisine sunulması 
bir yandan da ağırlaştırılmış para cezasıyla düzenlenmiştir.

40 Türkiye'de içeriden öğrenenlerin ticareti olarak adlandırılan ve ilk defa 1992 Kanun değişikliği 
ile gündeme gelen suça ilişkin ilk örnekler 1994 yılında Konya Çimento A.Ş. ve Türkiye kalkınma 
Bankası çalışanlarının Uşak Seramik A.Ş. hisse senetleri üzerindeki işlemlerdir. Söz konusu iki işlem 
daha sonra Cumhuriyet savcılığına götürülmüş ve dava açılmıştır (SPKr 1996).
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4.2. Birinci El Piyasalar

4.2.1. Hisse Senedi İhraçları

Sermaye piyasasının çocukluk döneminde başlayan hisse senedi ihraçla
rı üzerinde yeni kanunun getirdiği kamunun aydınlatılması yaklaşımının ve 
özellikle de hisse fiyatlarının yükselmesinin etkisi çok olmuştur. 1992-1999 dö
neminde hisse senedi endeksi (İMKB 8601=100) yıllık ortalama %168 artmıştır. 
Söz konusu artış doğal olarak şirketleri veya büyük ortakları, sermaye artırarak 
fon toplama veya ellerindeki hisseleri yüksek bedellerle likidite etmeye yönlen
dirmiştir. Böylece, bir tür risk sermayedarı konumundaki girişimciler, girişim
lerinin nemasını ellerinde bulundurdukları hisse senetlerinin bir kısmmı halka 
satarak almışlardır. Bu aşama bir şekilde risk sermayedarının kısmi çıkışı olarak 
da tanımlanabilir”.

1992-1999 döneminde hisse senedi ihracıyla toplanan kaynaklar 1887,4 mil
yon TL'ye ulaşırken, 169 firma halka açılmış (yıllık ortalama 21 şirket) ve yakla
şık 240,0 milyon TL kaynak temin edebilmişlerdir. Hisse senedi ihraçları sürekli 
bir artış eğilimi izlerken, kriz dönemlerinde eğilim tersine dönmüştür.

4.2.2. Borçlanma Araçları İhraçları

Bu dönem içinde borçlanma araçları piyasasına yönelik olarak dört önem
li gelişmeden bahsedilebilir. Birinci olarak DİBS'nin ihracı GSYİH'nın önce 
%13,8'ine (1992) ve sonra da %33,6'sına (1996) kadar yükselmiştir. DİBS ihraçları 
hem boyut olarak çok artmış, hem de kendi kendini besler (Ponzi Finansman) 
hale gelmiştir (Soydemir 1993a).

İkinci gelişme ise repo-ters repo işlemlerinin giderek artışıyla birlikte DİBS 
ihracının kolaylaşması olmuştur. Bahsedilen iki gelişme ile kamunun kendisini 
vergi dışında finanse edebilmesi imkânı bir hayli genişletilmiştir. Devletin kendini 
sermaye piyasaları kanalıyla fútanse edebiliyor olması, onu belki de ödeme güç
lüğüne düşmesinden kurtarmıştır görüşüne bir hayli malzeme sağlamıştır. Finan- 
sal kuruluşlar ve tasarruf sahipleri hem repo sayesinde hem de ikinci el piyasalar 
kanalıyla satın aldıkları tahvilleri bir başkasma aktarabildikleri ve böylece nakit 
ihtiyaçlarını karşıladıkları için birinci elde ihraç büyük bir sorun yaratmamıştır.

Üçüncü gelişme ise, uzun zamandır sermaye piyasalarının asli araçları 
arasında yerini alan özel sektörün tahvil ihraçları enflasyon ve faiz oranlarının 
yüksekliği ve kamunun yoğun iç borçlanması yüzünden özel kesimin kamuy
la rekabet edememesi gibi nedenlerle giderek gündemden düşmüş ve hiç ihraç

41 Tabi ki hisselerin yüksek fiyattan satılıp düşük fiyattan geri alınması gibi bir manipülasyon 
tartışması konumuzun farklı bir yönünü oluşturabilecektir.
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edilmemeye başlamıştır. Şirketlerin özellikle kısa vadeli fon ihtiyaçlarını karşıla
mak amacıyla düzenlenmiş olan finansman bonoları da tahvillerle aynı akıbeti 
paylaşmış ve piyasadan çekilmiştir.

Dördüncü gelişme ise, 1992 Kanun değişiklikleriyle gündeme getirilen un
surlardan birisi piyasaların özellikle araç ihtiyaçlarının kolaylıkla düzenlenebil
mesi için SPKr tarafından yeni araç yaratılması ve Varlığa Dayalı Menkul Kıy
met (VDMK) ihraç edilebilmesi olmuştur. VDMK ihraçları şirketlerin koşulları 
SPK tarafından belirlenecek şekilde gelecekteki alacaklarını bu günden nakde 
çevirmelerine ve daha açık tanımlamayla da menkul kıymetleştirme yapabilme
lerine imkân tanıyacaktır. VDMK ihraçlarının mümkün hale gelmesiyle menkul 
kıymetleştirmenin de yolu açılmıştır. Özellikle bankaların verdikleri tüketici 
kredileri karşılığında çıkardıkları VDM K'lar birden hisse senetlerinden bile öne 
çıkmış ve piyasanın en önemli aracı haline gelmiştir. VDMK ihraçları 1993 yılın
da GSYH'nın %2,7'sine kadar yükselmiştir. Aynı dönemde toplam 299,1 milyon 
TL'lık hacme ulaşmıştır.

VDMK ihraçları 1994 krizi ve ardından alman ekonomik tedbirlere (Kutu:6) 
kadar finansal piyasalarda önemli bir araç olarak rol oynamıştır. Neredeyse sa
dece VDMK ihraçlarından oluşan özel sektör borçlanma araçları ihracı 1993 yı
lında ilk defa GSYİH'nın %3'üne yaklaşmıştır. 5 Nisan Kararları ile bankaların 
VDMK ihraçları yoluyla topladıkları fonlardan da disponibilité ayrılması kararı 
ve ardından da tüketimin finansmanını kolaylaştırması ve dolayısıyla enflasyo
nu artırdığı gerekçesiyle SPKr Tebliği42 ile gündemden kaldırılmıştır.

1999 yılma gelindiğinde ise, artık özel sektörün borçlanma aracı ihracı ile 
finansman imkânı/ortamı kalmamıştır.

4.2.3. Yatırım Fonları ve Katılma Belgeleri

1990'ların başındaki tartışmalarda yer alan piyasanın kurumsal yatırımcı 
tabanının zayıflığı konusu SPKn'da yapılan değişiklilerle aşılmaya çalışılmıştır. 
Piyasalardaki hem aşırı dalgalanmaların hem de sermaye birikiminin zayıf kal
masının nedenleri arasında sayılan kurumsal yatırımcı eksikliği (Soydemir ve 
Altun 1991) yeni düzenlemelerle giderilmeye çalışılmıştır.

Bu amaçla yatırım fonu kavramı genişletilmiş, menkul kıymetler dışına da 
taşmmış, kurucular arasında rekabeti geliştirmek ve piyasaya girişi artırmak

42 10 Ocak 1995 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Seri III No 8 sayılı tebliğin Geçici İnci madde 
gereğince Tüketici kredileri karşılığı çıkarılacak varlığa dayalı menkul kıymetlerin yeni bir karara 
kadar kayda almmayacağı düzenlenmiştir. Söz konusu kısıtlama 2004 yılına kadar yürürlükte kalmış 
ve 2004/10 Sayılı Haftalık Bültende yayınlanan Kurul İlke Karan ile kaldırılmıştır. Artık tüketici 
kredilerine dayanarak varlığa dayalı menkul kıymet ihracı tekrar imkân dâhiline girmiştir.
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amacıyla bankaların kurucu olma tekeli ortadan kaldırılmıştır. Kanun değişikli
ği ile bankalar dışında aracı kurumlara, sigorta şirketlerine, sosyal güvenlik ku- 

rumlarına ve geçici 20. madde sandıklarına kurucu olma imkanı getirilmiş, söz 
konusu kurumların portföy yönetim tecrübelerinden yatırım fonu yatırımcıları
nın da yararlanmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Piyasaların kurumsal yatırımcı ayağını güçlendirmek hem sermaye piyasa
larının gelişimini teşvik etmek, hem de kurumsal yatırımcılığı desteklemek ama
cıyla vergi kanunlarında değişikliklere gidilmiştir. Değişikliklerle yatırım fonla
rının hisse senetlerine yatırımlarını desteklemek amacıyla A tipi olarak adlandı
rılan ve portföyünün en az %25'ini hisse senedine yatıran fonlara (A tipi) vergi 
avantajları sağlanmıştır. Yatırım fonları artık sadece menkul değerlere değil altın 
gibi kıymetlere yabancı araçlara yatırım yapabileceklerdir.

Yatırım fonlarına yönelik tebliğ değişikliği ile de yatırım fonları ile kuru
cu/yönetici arasındaki kıymet alım satımlarının kamuya açık bir şekilde borsa 
koşullarında yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Düzenleme ile yatırım fonları 
ile kurucular arasındaki ticari ilişki bir anlamda kesilmiş ve yatırım fonlarının 
portföylerinin çöp tenekesi (garbage can) (Soydemir ve Akyüz 1988) olarak de
ğerlendirilmesi engellenmiştir. Bu dönemde fon kurucuları ile yöneticileri bir 
birinden net bir şekilde ayrılmıştır. Fon varlıklarının saklanması içinde Takas ve 
Saklama Bankası ile saklama sözleşmesi yapılması ve kıymetlerin Takasbank'ta 
saklanması koşulu getirilmiştir. Kurucu-yönetici ve saklamacı ayrımına gidilme
si sistemde ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının en aza indirilmesine yönelik 
olmuştur.

Fon katılma belgelerinin fiyatlarının belirlenmesinde uygulanan tarihsel fi- 
yatlama yöntemi terk edilmiş, bazı fonların geri satılmak amacıyla getirilen ka
tılma belgelerinin fiyatlarının alım-satım talimatından sonra oluşan fiyatlardan 
yapılması olarak tanımlanabilecek olan ileri fiyatlandırma yöntemine geçilmiştir. 
Böylece katılma belgesinin ertesi gün uygulanacak olan fiyatlarının bugün olu
şan kıymet fiyatları bazında hesaplandığında, bugünkü fiyatları bilen içeriden 
kişilerin yarınki fon fiyatlarını bilmeleri ve dolayısıyla bunu bilmeyen veya bil
se bile hareket edemeyen yatırımcıların aleyhine kullanımlarının engellenmesi 
amaçlanmıştır.

SPKn'da yapılan değişikliklerin sonucunda yatırım fonu sayılarında hatı
rı sayılacak sıçramalar gerçekleşmiştir. 1991 yılında 73 olan yatırım fonu sayısı 
1999'a gelindiğinde 216'ya, portföy büyüklükleri ise 1,6 milyon TL'den 1219,4 
milyar TL'ye ulaşmıştır. Tahvil ve diğer özel sektör borçlanma araçlarının pi
yasadan dışlanmasının bir sonucu da, özel kesim borçlanma araçlarının yatırım
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fonu portföylerinde yerlerini kamu kıymetlerine terk etmeleri olmuştur. Ortala
mada kamu kıymetleri (1997'den önce kamu kâğıtları içinde sayılan ters repolar
da dâhil) yatırım fonu portföylerinin %86,2'sini oluştururken, hisse senetlerinin 
payı dönem içinde sadece üç defa %10'un üzerine çıkmıştır. Artık, yatırım fonları 
bankalar açısından vadesiz mevduata yüksek faiz verme aracı ve/veya kamu iç 
borçlanmasının finansmanının bir aracı olmuştur. Üstelik 19901ı yıllar boyunca 
yatırım fonlarının kamu borçlanma araçlarının satılabileceği (park edilebildiği) 
bir alan oluşturmuş olması, repo ile birlikte kamunun iç borçlanmasını kolaylaş
tırmış ve hatta kamunun finansmanında önemli bir rol oynamıştır43.

Öte yandan girişim (risk) sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonları gibi yeni 
kurumsal yatırımcıların kurulması imkânı ile ekonomik gelişmede önemli roller 
oynayabilecek yeni bir finansman modeli geliştirilmiştir (Soydemir 1994). Giri
şim sermayesi düzenlemeleriyle ülkenin yenilikçilik (innovasyon) kapasitesinin 
artırılması ve bunun finansmanmın sağlanması ile finansman sağlayanlara (risk 
sermayedarlarının) yatırımlarından çıkış imkânları yaratılması amaçlanmıştır. 
Risk sermayesinin geliştirilmesiyle artan bu kapasiteler bir yandan ülkenin is
tihdam imkânlarını artırması, diğer yandan da uluslararası rekabet imkânlarını 
geliştirmesi bekleniyordu (Soydemir 1994). Ancak beklentilere ulaşılmadığı vur
gulanmalıdır.

4 .3 . İkinci El Piyasalar

4.3.1. Hisse Senedi ve Borçlanma Araçları

1990'h yıllar borsanın yurt içi44 ve yurt dışı yatırımcılar arasında kabul gör
düğü, bu kabulle birlikte daha hızlı fiyat artışlarının yaşandığı bir piyasaya dö
nüşmüştür. 1986-1992 döneminde yıllık ortalama işlem hacmi 8,8 milyon TL iken, 
93-99 yılları arasında bin kattan fazla artarak 8.831 milyon TL'ye ulaşmıştır. Aynı 
dönemlerde endeks de 2.152,l'd en  29.540'a yükselmiştir (Tablo:5 ve 6). Yükseliş
ler bir yandan yeni yatırımcıların piyasaya gelmesine yol açarken, bir yandan da 
birinci el piyasalarda daha çok şirketin halka açılmasını getirmiştir.

İşlem hacmi açısmdan benzeri gelişme bono ve tahvil ikinci el piyasalarında 
da gözlenmiştir. 1991 yılında İMKB tahvil ve bono piyasasında 1 milyon TL olan 
işlem hacmi, 1999 yılında 1992'ye göre 1,5 milyon kat artarak 286,2 milyar TL'ye 
ulaşmıştır.

43 Bahsi geçen dönemde repo ve yatırım fonlarının olmaması halinde kamunun iç borçlanma 
yapamayacağını iddia etmek büyük bir yanılgıyı taşımayacaktır.

44 Hisse senedi bakiyesi olan hesap sayısı 1997-1999 döneminde 400 binden 600 bine yükselmiştir.
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4 .3 .2 . Repo ve Ters Repo

Nakit yönetim aracı olması nedeniyle para piyasasının bir unsuru olarak de
ğerlendirilebilen repo ile herhangi bir ekonomik birimin elindeki araçları belirli 
bir tarihte belirlenmiş bir fiyattan geri almayı taahhüt ederek satış (repo) yapma
larıdır. Böylece satan taraf fon temin etmiş, alan tarafta nakit varlıklarını değer
lendirmiş olmaktadır (Lumpkin 2002, Coşan 1986). Bu işlemin karşı tarafmda yer 
alan da ters repo yapmış olmaktadır.

1990'ların başında gayri resmi olarak yapılmaya başlayan repo (satış olarak 
gösterilmekteydi) 1992 SPKn değişiklikleriyle çıkarılan Repo tebliği ile yapılabi
lir hale gelmiştir. Değişiklik öncesi aracı kurumun taahhüdünü içermesi nede
niyle yasak kapsamında olan repo faaliyetleri kanun değişikliği ile belli koşullar 
altında yapılabilir hale gelmiştir.

Geri satın almak amacıyla satış (repo) ve geri satmak amacıyla alış (ters 
repo) işlemleri 1990'lı yılların finansal piyasaların en önemli işlemini oluşturmuş 
ve 1990'lı yıllar boyunca önemli bir "yatırım aracı" olarak değerlendirilmiştir. 
Repo-ters repo işlemleri 1992 yılında toplam ikinci el işlemlerinin % 92,0'ını oluş
tururken (kesin satış rakamları), 1999 yılında %76,4 olmuştur. Gözlenen artık 
bir yandan özel sektör borçlanma araçlarının piyasadan tamamıyla dışlanması, 
piyasaların son derece kısa vadeye dönmesi ve diğer yandan da kısa vadeli bir 
nakit yönetim aracı olan reponun ana araç haline gelmesidir.

Bir kısım aracı kurum ve banka repo ile kendilerini finanse etme yoluna 
gitmişler ve kimisi de şirket ele geçirme işlemleri için gerekli olan kaynakları 
karşılıksız repo yolu ile temin etmişlerdir. Ancak 1994 kriziyle birlikte, para top
lamanın bir aracı olarak ve üstelik karşılıksız olarak repo yapan aracı kurumların 
iflasını ile sonuçlanmıştır (Soydemir ve Akyüz 2013).

4 .3 .3 . İstanbul Altın Borsası

Altın neredeyse tüm insanlık tarihi boyunca değişim aracı olmuş, zenginlik 
ve güç göstergesi olarak kullanılmış, hem değer saklama aracı (sonsuza kadar) 
olarak kabul edilmiş, hem de süs aracı olarak geniş bir kullanım sahasma sahip 
olmuştur (Bemstein P.L.2008:7-27). Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de altın hep 
önemli olmuş ve hatta kimi zaman 4-5 bin ton civarında altın stokundan bahse
dilmiş ve kriz dönemlerinde yastık altındaki ve/veya süs eşyası konumundaki 
altının ekonominin kullanımına sunulmasının yöntemleri araştırılmıştır (Özbay 
1989, Yıldırım 1991 ve Özbay ve Yıldırım 1994).

Mali piyasalarda rekabetin artırılması ve yatırımcılara yeni finansal araçlar 
sunulması çalışmaları yanında, tasarruf sahiplerinin elinde atıl durumda bulu
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nan altının ekonomiye kazandırılması ve kuyumcuların sorunlarının çözümlen
mesi kapsamında altın piyasalarına yönelik çeşitli tedbirler alınmış ve girişim
lerde bulunulmuştur. Öncelikle altın ithalatındaki merkez bankasının tekeli kal
dırılmış, döviz karşılığı altın piyasaları oluşturulmuş, bu gelişmeler neticesinde 
Türkiye'nin altın ithalatı dünya da ön sıralara yükselmiştir (Yıldırım 1991) ve ar
dından da altın piyasasının oluşturulması gündeme gelmiştir. Uluslararası stan
dartlarda külçe altının alım satımının yapılabildiği ve fiyatın arz talep koşulları 
çerçevesinde belirlendiği bir piyasanın oluşturulması, doğal olarak da borsanın 
yanında bir altın rafinerisi kurulması bu dönemde öne çıkan tartışmalardan ol
muştur (Yıldırım 1991 ve Özbay ve Yıldırıml994). 1993 yılında "Kıymetli Maden 
Borsalarına İlişkin Yönetmeliğin" yayınlanmasıyla birlikte 1995 yılında İstanbul 
Altın Borsası (İAB) faaliyete geçirilmiştir. Ancak altın rafinerisi uygulaması ger
çekleştirilememiştir. İAB'de altın işlem hacmi 1995-1999 arasında sürekli bir şe
kilde artmış ve 18,5 tondan 213,7 tona çıkmıştır.

4.3.4. Takas ve Takasbank

Menkul kıymetler satıldıktan sonra veya satın alındıktan sonra işlemin ta
mamlanabilmesi için para ile kıymetin el değiştirmesi gerekmektedir. Bu da hem 
güvenlik anlamında hem de fiziksel operasyon anlamında önem kazanmaktadır. 
İlk zamanlarda hisse senetlerinin el değiştirmesi için aracı kurumlar önceleri tak
siyle şirket şirket dolaşarak, daha sonra da İMKB'de takas müdürlüğünde bir 
araya gelerek fiziki teslim mekanizmasıyla takas işlemlerini yerine getiriyorlardı. 
Fiziki teslim hem çalınma hem de sahtecilik sorunları yaratıyor (Kutu:7), üstelik 
getirdiği işlem maliyetleri de büyük boyutlara ulaşıyordu.

İkincil piyasalar geliştikçe, işlemler ve yatırımcı sayısı arttıkça piyasaların 
önündeki engellerden birisi alınıp şahlan menkul kıymetlerin takası olmuştur. 
Takasın günler çekmesi halinde işlemler tıkanmakta ve yapılamaz hale gelmek
tedir. İşlemlerin zamanında yerine getirilmesi, kullanılan takas sistemindeki 
teslim karşılığı ödeme mekanizması daha da önem kazanmıştır. Menkul kıymet 
alım-satımlarında yaşanabilecek olan gecikme ve aksamalar sistemin güvenilirli
ğini sarsacağından takas sistemi gözden geçirilerek yenilenmiştir.

İlk önce 1988 yılında İMKB bünyesinde takas müdürlüğü kurulmuş, ardın
dan bu yapılanmanın yetmemesi nedeniyle 1992 yılında İMKB Takas ve Saklama 
A.Ş. kurularak yeni bir sisteme geçilmiştir. İşlem hacminin gelişmesine paralel 
şirket yapılanmasında vazgeçilmiş, hem takas ve saklama hem de üyeler arası na
kit işlemleri dâhil çeşitli işlemlere müsaade edecek sektör bankası haline dönüş
türülmüştür. 1996 yılında İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye dönüştürülen 
Takasbank, Türkiye'de menkul kıymetlerin takası, saklanması ve uluslararası 
standartlarda numaralandırılması amacıyla tekel halinde görevlendirilmiştir.
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Kutu: 7- Salıte Hisse Senedi Olayı

Borsa Karaköy'deki yeni binasına taşındığında işlem salonlarına alınan yatırımcı sayısı 
artırılmış, böylece yatırımcılar birer spekülatör gibi işlem yapmaya başlamışlardır. 1990 yılı
nın başlarında hem bu nedenden dolayı hem de yabancıların işlem yapmasına imkân tanıyan 
32 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Karardan sonra artan talep yüzün
den hisse senetleri piyasası bir hayli canlanmıştır.

Neredeyse yatırımcıların ne olursa olsun hisse senedi olsun dediği bir ortamda tel
sizlerin de kullanılmaya başlamasıyla beraber hisse senedi işlemleri Tophane'de işporta 
tezgâhlarına inmişti. Bu tezgahlarda bir kısım girişimci, telsizle içerideki fiyatı öğrenip ona 
biraz daha marj ekleyerek hisse senedi alıp satmaya başlamışlardır. Bir anlamda da dealer 
piyasası gibi işleyen, kendi hesabına alıp satan girişimciler türemişti.

Hisse senetleri de daha fiziksel olarak el değiştirdiği bu dönemde "Sahte Çukurova 
Hisse Senetleri" olayı patlak verdi (19 Ocak 1990). Olay bir yatırımcının satın aldığı senetleri 
kendi adına kaydettirmek için şirkete gittiğinde ortaya çıkmıştı. Üstelik yapılan araştırmalar 
sonucunda pek çok aracı kurumun kasasında da söz konusu sahte senetlerden bulunmuştu.

Sahtecilik olayına çözüm aranırken gözler hemen kamuya çevrilmiş, kamunun olayı 
finanse etmesi istenmiş, ama kamunun konuyu reddetmesinden sonra aracı kuramların iş
lemlerinden dolayı ödedikleri borsa paylarını artırarak fazla kısımla kendi aralarında oluş
turdukları bir fonda zararlar karşılanmıştır (Yıldırım 1995:143-148).

Sahte senet olayı bir başka yönden de takas sisteminin önemini gösteren gelişmelerden 
olmuştur.

İMKB'nin 1985 tarihli Yönetmeliği çerçevesinde kesinleşen alım-satımlara 
ait karşılıklı yükümlülüklerin işlemin gerçekleştiği günü izleyen üç iş günü için
de (t+3) gerçekleştirilmesi gerekmekteydi (Güzelhan ve Tekince 1989 ve Güzel- 
han 1991). 1988 tarihinde ise işlemleri hızlandırmak amacıyla takas süresi t+ l'e  
indirilmiştir. Temmuz 1994'de İMKB'de iki seansa geçilmesiyle birlikte işlem 
hacminin artışı ve bunların takasının 1 günde yapılmasının yarattığı sorunlar 
yüzünden takas süresi t+2'ye çıkarılmıştır.

Sistemin güvenilirliğini daha da artırmak amacıyla, menkul kıymetlerin 
müşteri koduyla saklanması yerine müşteri ismine saklanması yönetime geçil
miş, böylece yatırımcıların istekleri dışında menkul kıymetlerinin kullanılması
nın önüne geçilmeye çalışılmıştır. Takas sistemi sayesinde hisse senedi piyasa
larında sözleşme sayısı 1993'teki 2,8 milyon adetlik işlem hacmi, 1999'da 25,8 
milyon adetlik işlem hacmine ulaşmıştır. Takas işlemlerinin kolaylaşması ikinci 
el piyasalardaki işlem hacminin artmasını getirmiştir.

1995 yılına kadar saklama, aracı kurum bazında yapılmakta ve müşteriler 
adına hesaplar aracı kurum nezdinde tutulmaktaydı. Virmanlar bu havuzdan 
yapılmakta tediyelerde bu havuza yapılmaktaydı. 1995 yılında takas şirketinin
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kurulmasının ardından Müşteri Bazında Saklamaya geçilmiştir (31.05.1999). 
Ancak bu noktaya varıncaya kadar çeşitli aşamalardan geçilmiştir. Önce ihtiya
ri olarak oluşturulan Müşteri Hesabına Saklama ile birlikte aracı kuruluşların 
müşterilerine bir kod numarası tahsis etmeleri ve müşterilerine ait kıymetleri 
Takasbank nezdinde bu kod numarası altında takip etmeleri sağlanmıştır. Müş
teri İsmine saklamaya geçildikten sonra da bütün müşterilerin kimlik bilgileri 
Takasbank kayıtlarına işlenmiş kimlik bilgileri oluşturulamayan kıymetler ise 
hareketsizleştirilmiştir. Böylece 1995 yılında başlayan Alotakas uygulaması ile 
müşterinin kendi kıymetlerini takip etme ve isterse blokaj koyma mekanizması 
daha kolay uygulanmaya başlamış, öte yandan da müşteri mal varlıkları kendi 
iradesi dışında kullanımının önüne geçilmiştir.

Takas sisteminin ana ilkeleri başlıklar halinde şu şekilde özetlenebilir (Suca 
2004).

• Net Bakiye Sistemi (Günlük netleştirme)

• Teslim Karşılığı Ödeme (Delivery Versus Payment)

• Aynı Gün Valörlü Ödeme

• Kaydi Takas (Nakit borçları ile alacakların hesaben ödenmesi)

• Merkezi Takas

4.4. Aracı Kurumlar

1992 yılında gerçekleştirilen Kanun değişikliği ile aracı kurumlara yönelik 
düzenlemelerde öne çıkarılan husus fonksiyonel düzenleme yaklaşımı olmuş
tur. Buna göre yapılmak istenen aracı kurumlarm yapmak istedikleri faaliyetlere 
göre ayrı ayrı lisan almalarıdır. Değişiklik sonrası aracı kurumlar, aşağıda sayı
lan her bir faaliyet için Kurul'dan yetki belgesi almak kaydıyla;

• Sermaye piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satışına,

• Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımı
na,

• Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşme
leri dahil türev araçların dayandığı kategoriler itibarıyla ayrı ayrı veya 
bütün olarak türev araçların alım satımına aracılık

• Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdüyle alım şa
hmı (repo-ters repo),

• Yatırım danışmanlığı ve

• Portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunabileceklerdir.
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Aracı kurumlar, Her bir faaliyet için Aracılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 
Tebliği'ndeki genel şartlar ve ilgili tebliğlerde belirlenen esaslar çerçevesinde, 
Kurul'dan yetki belgesi almak zorundadırlar.

1991 yılında aracı kurumlar endüstrisine girişleri kısıtlayan Bakanlık Ona
yından sonra yeni aracı kurum kurulmamış aksine bazı aracı kurumlar piyasa
dan çekilmişlerdir. SPKn'daki değişikliklerin aracı kurumlar endüstrisi açısın
dan birincil önemi sermaye piyasası işlemlerinin faaliyet esasları çerçevesinde 
düzenlenmesi olmuştur. Artık aracı kurumlar (kuruluşlar) başka lisanslarına 
bakılmadan aracılık faaliyetleri için faaliyet izni almaları koşulu getirilmiştir. Bu 
çerçevede aracı kurumlar sermaye piyasası faaliyeti olarak tanımlanan 6 dalda 
faaliyet lisansı almaları getirilmiştir.

Endüstrinin şekillenmesi açısından önem taşıyan bir başka nokta ise, aracı 
kurumların repo faaliyetlerinin aracılık faaliyeti sayılması nedeniyle repo yapa
bilmeleridir. 1982 "Bankerlik Krizi"nin ana etmenleri arasında olduğu düşünü
len "aracı kurumların geri satın alma taahhüdü vermelerinin" yarattığı korku, 
repo işlemi yapabilmelerine olanak tanıyan yeni düzenlemeyle aşılmıştır. Repo 
yapabilme imkânı daha sonra çok yoğun şekilde kullanılacaktır. Bu imkân kar
şılıksız repo anlayışıyla bazı aracı kurumların 1994 krizi ile birlikte iflaslarını ge
tirmiştir.

Yeni yasa değişikliği ile aracı kurumların yatırım fonu kurabilmeleri imkânı 
ve tedrici tasfiyenin kaldırılması diğer önemli değişiklikler olmuştur. Bunlardan 
birincisi yatırım fonları endüstrisinde de rekabet imkânlarını genişletmesi açısın
dan piyasaların gelişmesinde etkin olacaktır.

Türkiye'de bankaların evrensel bankacılık niteliğinde faaliyet göstermeleri 
ve bu nedenle hem sermaye piyasalarında aracılık yapmaları hem de bankacılık 
faaliyetlerinde bulunmaları rekabet eşitsizlikleri ve gözetim ve denetim zorluk
ları yarattığından hareketle,45 SPK bir ilke kararıyla sorunu çözümleme yoluna 
gitmiştir. 1997 yılında alman ilke kararıyla bankalarm hisse senedi piyasası faali
yetleri kısıtlanmış ve bu faaliyetlerini ayrı bir aracı kurum kanalıyla yürütmeleri
ne ve buna paralel olarak her bankanın kendi aracı kurumunu kurmasına imkan 
tanınmıştır. Dolayısıyla 1997 yılında aracı kurum sayısında sıçrama yaşanmıştır 
(Tablo:4). Ardından gelen 1999 krizi ile de kapanan bankaların aracı kurumla- 
rının devredilmesi, birleştirilmesi vs. nedeniyle aracı kurum sayılarında düşme 
gözlenmeye başlamıştır.

Öte yandan aynı yıl, aracı kurumların faaliyetlerinde doğabilecek olan risk
lerin ve sistemik riskin azaltılması amacıyla sermaye yeterliği düzenlemesi yapı
larak "sahip olunan sermaye kadar risk veya riskin ulaştığı düzey kadar sermaye 
yaklaşımı" benimsenmiştir.

45 Bu nokta aym zamanda aracı kurumların el değiştirmesi ve/veya birleşmelerinin önünde bir engel 
olarak düşünülebilir.
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Kııtıı: 8 - ÇEAŞ Olayı

Türk sermaye piyasalarında halka açık firmalara ilişkin olarak yaşanan ve etkileri hala 
devam eden konu Çukurova Elektrik A.Ş.'a ilişkin gelişmelerdir. Benzeri gelişmeler aynı gru
ba bağlı olan Kepez Elektirik A.Ş.'de de yaşanmış olmasına rağmen burada sadece ÇEAŞ kısmı 
özetlenecektir. İşin ana noktasını örtülü kazanç aktarımı oluşturmuştur, ancak konu hakkında 
çok uzun süreli bir süreç yaşanmış hatta kanun değişiklikleri bile gündeme gelmiştir.

ÇEAŞ'in özelleştirilmesinin ardından, şirketin imtiyaz konusu dışında bazı çimento 
şirketlerine iştirak etmesi ve ardından likit varlıklarını aynı gruba ait bankalarda düşük ve
rimlerle değerlendirilmesinin tespit edilmesi ve bunun da örtülü kazanç aktarımı olarak de
ğerlendirilmesi, daha sonra da özel durum açıklamalarının gerçeğe uygun olmaması ve kötü 
yönetilmesi ve bu şekilde şirketin zarara uğratılması noktalarından hareketle, Kurul küçük 
ortakların hak ve yararlarını korumak amacıyla Cumhuriyet Savcılığına farklı suçlardan (hem 
Kanun hem de Ceza Kanunu açısından) suç duyurusunda bulunmuştur. Çeşitli takipsizlik 
kararlan, itirazlarla birlikte süreç uzamış ve Haziran 1995'de çıkarılan 558 sayılı KHK'ye da
yanarak Kurul ÇEAŞ'in eski yönetim kurulunu azlederek yenisi atamıştır. 558 sayılı KHK'nin 
Anayasa Mahkemesi tarafından usulden iptal edilmesi ile toplanan şirket genel kurulu kara
rıyla da SPK tarafından atanan Yönetim Kurulu azledilmiştir (SPKr 1994 ve 1995).

4.5. Diğer Kurumlar

Piyasaların daha etkin çalışmasında tam ve doğru bilginin üretilmesine da
ğılmasına ve üretilen bilginin değerlendirilmesine yardımcı olacak üç kurumdan 
bahsetmek gerekmektedir. Bunlardan birincisi portföy yönetim şirketleri, İkinci
si yatırım danışmanlığı şirketleri ve nihayet üçüncüsü de derecelendirme şirket
leridir. Yasa değişikliği ile bu kuramların kurulmasına ve faaliyetlerine imkân 
tanınmış, kurumsal çeşitlilik sağlanarak rekabet ve karşılıklı kontrol imkânları 
getirilmiştir.

4.5.1. Portföy Yöneticiliği

Yasa değişikliğinin ardından düzenlenen yeni bir kurumsal oluşumda port
föy yöneticiliği ve portföy yönetim şirketleridir. Kıymetli madenlere dayalı olan
lar dâhil olmak üzere sermaye piyasası araçlarından oluşturulan portföylerin 
müşteriler hesabına vekil sıfatıyla olarak tanımlanmaktadır. SPKr'dan bu faali
yet lisansı (yetki belgesi) almış şirketler ile aracı kurumlar ve bankalar tarafından 
yerine getirilebilecek bu faaliyet ile tek başma portföy oluşturup yönetme imkanı 
(yeteneği veya zamanı) olmayan tasarruf sahipleri ve kurumlar (yatırım fonu 
gibi) için onların portföylerini imzalayacakları bir sözleşme çerçevesinde yöneti- 
lebilecektir. Ocak 1993 yılında çıkarılan Seri V No 9 "Portföy Yöneticiliği..." teb
liği ile portföy yöneticileri ile portföyünü yönettiren tasarruf sahipleri arasında 
çıkması muhtemel çıkar çatışmaları "portföy yönetimi ilkeleri" ile belirlenmeye 
çalışılmıştır.
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4.5.2. Yatırım Danışmanlığı

Karşılığında bir maddi menfaat temin etmek suretiyle, müşterilere sermaye 
piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve ben
zeri konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsi
yelerinde bulunma faaliyeti yatırım danışmanlığı olarak tanımlanmaktadır. Ta
nım çerçevesinde tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarının sapmalı olabileceği 
veya kendilerine sunulan bilgileri yeterince değerlendiremeyecekleri veya buna 
imkânları olmadığı durumlarda onlara bu konuda yardımcı olacak kurumsallaş
mayı işaret etmektedir. Tavsiye ve yorumların yönlendirici mahiyette olması öne 
çıkmaktadır. Aksi halde bu faaliyet kapsamına alınmamaktadır.

Danışmanlık faaliyeti için aracı kurumların, mevduat kabul etmeyen banka
ların ve portföy yönetim şirketlerinin bu amaçla Kurul'da lisans almaları gerek
mektedir. Yatırım danışmanlığına ilişkin bazı hallerde istisnalar getirilere gazete
cilerin veya akademisyenlerin bu kapsama girmeleri engellenmeye çalışılmıştır.

Bu faaliyette de sorun danışmanlık faaliyeti yürütenler ile danışmanlık hiz
metini satın alanlar arasında çıkabilecek olası çıkar çatışmalarıdır. Konunun aynı 
zamanda manipülasyona açık olması dikkatleri üzerine çekebilmektedir.

4.5.3. Derecelendirme Şirketleri

Finansal piyasalarda çarpık bilgi sorununun çözümünde kendisinden yarar
lanılabilecek bir kurumsal yapı da derecelendirme şirketleridir. Derecelendirme 
faaliyeti ise, fon talep eden bir şirkete/kuruma fon aktaran yatırımcıların üstlen
dikleri riskler konusunda bilgilendirmek (borçlunun risk durumunu), söz konu
su finansal işlemin analizini yatırımcılar adma yaparak fon talep eden firmanın 
finansal yükümlülüğünü yerine getirip getiremeyeceği (borcunun anapara ve 
faizlerini geri ödeyip ödeyemeyeceği) hakkında bağımsız bir değerlendirme iş
lemi olarak ele alınmaktadır (Ferri, Lui and Stiglitz 1999, Richardson And VVhite 
2009).

Bu faaliyette çeşitli çıkar çatışmalarına neden olmamak açısından görevi sa
dece bu olan şirketler tarafından sürdürülmektedir. Bu şirketlerin bir kuruma 
bağlı olarak faaliyet göstermeleri ise başlı başına bağımsızlığın ortadan kalkma
sına neden olabilmektedir. Bağımsızlık üretilen bilginin güvenilirliğini artıran 
ana noktayı oluşturmaktadır. Aksi halde yatırımcıların kararlarının ana girdisini 
oluşturacak bilgilerin sapmalı olması ve doalyısıyla yatırımcıların yönlendiril
mesi mümkün olabilecektir.

Derecelendirme kuruluşlarının varlık nedenin ana çerçevesini "bilgi üre
tilmesi ve dağıtılması" oluşturmaktadır. Bu kapsamda derecelendirme kurum-

408



Prof. Dr. İsmail Türk'e Armağan

larının (ABD örneğinden hareketle) ekonomik rolleri ve pozisyonları aşağıdaki 
şekilde özetlenebilir ( Fisch 2005 ve SEC 2003):

1. Bilgi sorunlarının ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi nedeniy
le finansal piyasaların etkinliğini artırmaktadırlar,

2. Kredi piyasalarında yatırımcıların yatırım kararlarını daha kolay, daha 
hızlı ve daha güvenle vermelerini temin etmektedir.

3. Özellikle yabancı ülkelerin devlet ve kuramlarının söz konusu olduğu 
durumlarda bilgi sorunlarının çok daha yoğun ve büyük olmasından 
hareketle bu rolün önemi artmaktadır.

4. Topladıkları, değerlendirdikleri (analiz ettikleri) bilgileri piyasa katı
lımcılarına yaymalarıdır.

5. İhraççılar açısından ise verilen derecelendirme notları onların finans
man maliyetleri doğrudan etkilemekte, hatta likidite temini güçlüğüne 
düşmeleri yüzünden piyasa dışına çıkmalarına neden olabilmektedir.

, 6. Öte yandan devletlere verilen notların düzeyi aynı şekilde o ülke borç
lanmasının (devletlerin olduğu kadar şirketlerin borçlanmasını da) et
kilemektedir. Derecelendirme firmaların bu büyük gücü Japonya'nın 
(hükümet ve bankalarının) borçlanma maliyetlerinin yükselmesine yol 
açmıştır (Fisch 2005).

Öte yandan ABD'de Securities Exchange Commission (SEC)'nin tahvil ve di
ğer borçlanma araçları ihracında derecelendirme notu araması söz konusu firma
ların önemini artırmıştır. Ancak pek çok kurumun ve fonun yatırım kararlarını 
derecelendirme kuramlarının notlarına göre vermeye başlaması ileride pek çok 
tartışmanın da temelini oluşturmuştur16.

Çıkış dönemindeki ana yaklaşımı maliyetleri yatırımcının ödemesi oluştur
muştur. Sonraları bu durum bedavacılığı (bu bilgiyi satın alarak kullananları 
birilerinin takip etmesi) getirmesi ve dolayısıyla da bilgi üretiminde azalmayı 
doğurmuştur. Derecelendirme faaliyeti için ücretin ihraççılardan alınmaya baş
laması ise bedavacılığı ortadan kaldıran bir yapı oluşturmuştur (White 2002).

Türkiye'de derecelendirme şirketlerinin kurulması, 1992 Kanun değişik
liğinden sonra 1997 yılında çıkarılan SPK'nın SeriVIII No 31 sayılı tebliği ile 
mümkün hale gelmiştir. Derecelendirme şirketlerinin Türkiye'de derecelendir-

46 Zaman içinde kazandıkları özgüven nedeniyle uzmanı olmadıkları alanlarda da derecelendirme 
yapmaya yöelmeleri ve derecelendirmelerinde ise modellerde kullanılan değişkenlerin geçmiş 
dönemdeki ilişkilerinden hareket etmeleri onları 2007 ve sonrasında yaşanacak olan "eşik altı ipotek" 
krizinin sebepleri nedenleri arasında görülmelerine neden olacaktır.
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me faaliyetinde bulunabilmeleri için SPKr'dan izin almış olmaları ve bahsedi
len tebliğ çerçevesinde kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olmaları gerekmektedir. 
Türkiye'de ilk defa 1998 yılında bir derecelendirme şirketi faaliyete geçmiştir. 
Ancak uzun bir dönem özel kesim şirketlerinin borçlanma aracı ihraç etmemesi 
nedeniyle derecelendirme şirketlerinin faaliyeti için gerekli ortamın oluşmasını 
da engellemiştir.

4.6. KHK 558

1994 krizi ve ardından bazı aracı kurumların kapatılması sonucunda Kanu
nun değiştirilmesinin üzerinden henüz 3 yıl geçmiş olmasına rağmen gerek piya
saların daha istikrarlı yapıya kavuşturulması, gerekse Avrupa Birliğine katılım 
çalışmalarının girdiği süreç nedeniyle 1992 tarihli değişikliğin 1994 Krizinde çö
zemediği veya çözümlemekte eksik kaldığı düşünülen noktalarında açık tedbir
leri oluşturabilmek amacıyla Kanunun tekrar değiştirilmesi gündeme gelmiştir. 
Bu amaçla da 1995 yılında 558 Sayılı KHK yürürlüğe girmiştir47. KHK değiştirdi
ği Kanuna göre oldukça müdahaleci hükümler içermiş, düzenleyicilikten öteye 
şirket yönetimine müdahale etme4S eğiliminde olmuştur. KHK ile aşağıdaki dü
zenlemeler yapılmıştır:

• Halka açık sayılma için ortak sayısı 250'den fazla olarak tanımlanmış ve 
halka açık ortaklık "sayılm a" hali genişletilmiştir. Buna göre "halka açık 
anonim ortaklıkların, özel emeklilik ve tasarruf kuruluşları ile fonlarının 
sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak Kurulca belirlenen oranda 
ortak olduğu, herhangi bir şekilde tespit olunan anonim ortaklıkların 
hisse senetleri halka arz edilmiş" sayılmıştır.

47 Düzenlemeye ilişkin olarak bir yasal karmaşanın vurgulanması gerekmektedir. 558 sayılı KHK 
ile birlikte aynı Resmi Gazete'de (27 Haziran 1995) 557 sayılı KHK yayınlanmıştır. 557 Sayılı KHK 
Ticaret Odaları ve Borsalarma ilişkin kanunda bazı değişiklikler getirirken, 20'nci maddesiyle de 
"Borsalarda, Sermaye Piyasası Kurulu, ilgili borsa ve Birliğin görüşü alınarak mala dayalı vadeli ve 
opsiyon işlemleri sözleşmelerinin işlem göreceği vadeli işlem piyasalarını kurmaya Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı" yetkilendirilmiştir. İroni tam bu noktada başlamıştır. 557 sayılı KHK'nin ilgili maddesinin 
yazılı olduğu Resmi Gazete sayfasından tam 3 sayfa sonra 558 Sayılı KHK'nin vadeli işlemlere yönelik 
olarak Kurul'a yetki veren 10'uncu maddesine (...mala, kıymetli madenlere... dayalı vadeli işlem 
ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarla... işlem göreceği borsaların kurulmasına... 
Kurulca karar verilir) yer almıştır.

48 Şirket yönetimi (ortaklarının seçmiş olduğu) ortaklar bir risk taşımaktadır ve dolayısıyla da yanlış 
kararlarının sonucunu en kötüsünden iflas ederek taşırlar. Ancak dışarıdan atanan yöneticilerin 
verecekleri kararlarda sorumluluğu ortaklara mı yoksa kendisini oraya atayanlara karşımı olacağı 
oldukça tartışmalı bir konudur. Dolayısıyla kamu tarafından atanan yöneticilerin verecekleri 
kararlarının sonucunda ortaya çıkacak olan zararı şirketin, daha doğrusu ortakların taşıyacağı 
düşünülürse ortaya kararı verenin kararının sonuçlarını başkalarının taşıdığı bir durum ortaya 
çıkmaktadır.
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• VDMKTarm dayandığı kıymetlerin amaç dışı kullanımlarını engelle
mek amacıyla ihraççının "dayanak varlıklar" üzerindeki tasarrufunu kı
sıtlayıcı, rehnedilmesini engelleyici ve haczedilmesini ortadan kaldıran 
hüküm eklenmiştir.

• Eksik piyasaları ve ikincil piyasaları tamamlamak amacıyla, vadeli işlem 
ve türev borsalarında işlem görecek araçların niteliklerinin belirlenmesi, 
bu borsalarda çalışacak kurumların kuruluş, faaliyet, denetim esasları 
ile sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması, kaydi değer hali
ne getirilmesi, menkul kıymetlerin derecelendirilmesini düzenlemek ve 
denetlemek Kurul'un yetkisine bırakılmıştır.

• SPKn'a tabi ortaklık ve kuruluşların mali bünyeleri ve kaynaklarının 
kullanımına ilişkin standart rasyoları genel veya sektörel, bölgesel ve 
ortaklık bazında belirleme yetkisi Kurul'a verilmiştir.

• Aynı çerçevede " . . .  ortaklık ve kurum görevlileri hakkında kovuşturma
ya geçildikten sonra yargılama sonuçlanıncaya kadar imza yetkilerini 
kaldırmaya; yönetim ve denetim organlarını değiştirme, azil ve görev 
sürelerini belirleme hakkı Kurul'a ait olmak üzere, genel kurulca seçilen 
üyelerin görev ve yetkilerini taşıyan üye atama" yetkisiyle söz konusu 
şirketlerin yönetimlerine müdahale hakkı Kurul'a bırakılmıştır. Halka 
açık anonim ortaklıkların genel kurullarında oy hakkı olmaksızın or
takları aydınlatmak üzere temsilci görevlendirilmesi de Kurul'a verilen 
yetkiler arasındadır.

• 1992 yılındaki değişiklikle kaldırılan tedrici tasfiyeye uygulaması bu dö
nemde bazı aracı kurumların iflası sırasında doğan sorunların çözümü 
için aracı kurumların doğrudan iflaslarının istenmesiyle beraber tekrar 
getirilmiştir.

• Tedrici tasfiyeye giren veya iflas eden aracı kurumların Kurulca sorum
lulukları tespit edilen %10'dan fazla paya sahip ortaklarının, görevden 
alınmış veya halen görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri, fon yöne
ticileri ve birinci derecede imzaya yetkililerin şahsen iflaslarını istemeye 
de Kurul yetkili kılınmıştır. Böylece anonim şirketlerdeki şirketin iflası 
veya tasfiyesi halinde ortakların taahhüt ettikleri sermaye kadar olan 
sorumluluklarının ötesine geçilerek "istismar riskinin-moral hazard" 
azaltılması amaçlanmıştır.

• Ticaret Borsaları hariç borsaların kurulmasına karar yetkisi de Kurul'a 
verilmiştir.

• Anlaşmazlıklar için tahkim sisteminin oluşturulması imkânı getirilmiştir.
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Ancak KHK'nin dayanağı olan 4113 Sayılı Kanununun, Kasım 1995 tarihin
de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve yerine yeni kanun çıkarıl
maması yüzünden yasal boşluk doğmuş ve 1999 yılında yeni Kanun ile boşluk 
dolduruluncaya kadar dört yıl boyunca sorunlar yaşanmıştır. Kanunun 558 ile 
değiştirilen maddeleri hükümsüz kalmıştır.

5.1999 ve Sonrası: Yeniden Yapılanma 

5.1. Genel Olarak Ortam

1999'a gelindiğinde 1997 yılında Uzakdoğu'da başlayan kriz önce 1998'de 
Rusya'yı ardından da Türkiye'yi vurmuştur (GSYH alıcı fiyatlarıyla %3,4 düş
müştür). Türkiye'de krizin etkilerini derinleştiren önce Ağustos'ta Adapazarı- 
Gölcük depremi ve hemen ardından da Kasım'da Düzce-Bolu depremleri endüst
rinin ve insan gücünün ana yerleşim/yoğunlaşma49 yeri olan Marmara Bölgesini 
sarsmıştır. Bu arada, Aralık 2000 yılında çıkarılan "Şartlı Salıverme ve Erteleme 
Yasası" ile dava süreci devam etmekte olan çok sayıdaki içeriden öğrenenlerin 
ticareti, manipülasyon ve örtülü kazanç aktarımı davaları da düşmüştür.

558 sayılı KHK'nin de Anayasa Mahkemesi tarafından iptali yüzünden orta
ya çıkan hukuki boşluğun doldurulması amacıyla hazırlanan yeni taslak 1998'de 
Hükümete sunulmuş ve ardından da Aralık 1999'da kanunlaşmıştır.

1999 yılında yaşanan daralmadan çıkışı sağlayabilmek amacıyla "mahcup 
heteroks" programın uygulamasına geçilmiştir. Enflasyondan çıkış yöntemi ola
rak da sıkı para ve maliye politikaları yanı sıra 1,5 yıl süreyle döviz kurunun 
günlük olarak alacağı değerlerin önceden açıklandığı ve böylece belirsizliklerin 
azaltılacağı, parasal genişlemenin Merkez Bankasının döviz rezervlerinin artışına 
bağlandığı model benimsenmiştir (Özatay 2010:85). Kasım 2000'daki güçlü sar
sıntı Krize giden yolda bir yandan bankacılık kesimi kırılganlıklarını artırırken 
(Kutu:10), BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) Kurul Üyeleri
nin beş ay gecikmeyle atanması, düzenleyici ve karar vericilere karşı güvenilirlik 
sorunları yaratmıştır. Ardından da, Şubat 2001'de ekonomik çöküş gelmiştir.

Kriz nedeniyle ödeme güçlüğü içine düşen özel bankalar mali sistemi koru
mak amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmiş, TMSF'ye 
devredilmeyen kamu bankalarına ise faaliyetlerine devam edebilmeleri için

49 Aslında tartışılması gereken bir başka husus da ülke endüstrisinin deprem bölgesinde 
yoğunlaşmasıdır. Meydana gelen/gelmesi bir hayli yüksek ihtimal olan deprem bir yandan 
enerji, fabrika ve ulaşım imkânları gibi fiziksel tahribatlara yol açmakta, diğer yandan da eğitilmiş 
işgücü ve yöneticileri hem hayati hem de psikolojik sorunlarla yüz yüze bırakmaktadır. Halbuki 
endüstrinin de ülke çapında dağıtılması bir yandan rekabet imkanlarını artıracağı bir yandan da 
olası depremlerde büyük çoğunluğunun zarar görmesinin ve insan gücü kaybının engellenebileceği 
değerlendirilmelidir.
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hazine bonosu ve devlet tahvili verilmiştir. Bankacılık sisteminin yeniden yapı
landırması için, aktarılan kaynakların toplam maliyeti, kamu bankalarına görev 
zararları dâhil, 47,2 milyar doları bulmuştur. Bu rakamın 21,9 milyar doları (19,2 
milyar doları görev zararı) kamu bankalarına yönlendirilmiştir (BDDK 2003). 
Süreç (1999-2001) içinde 15 banka TMSF kontrolüne alınmış ve zaman içinde 
bunlardan bazıları birleştirilerek veya tek tek satılmıştır50. Söz konusu dönemde 
aracı kurumlardan herhangi birisi ödeme güçlüğü içine düşmemiştir. Bu dönem
de bazı el değiştirmeler haricinde, aracı kurumlardan hiç biri yükümlülüklerini 
yerine getirememe durumuyla karşılaşmamıştır.

Kutu:9- 2000-2001 Krizi

2000 ve 2001 yıllarında yaşanan bankacılık krizleri Türk finansal piyasaları açısından 
sert ve önemli bir döniim noktasını oluşturmuştur. Sonunda ise bankacılık sistemi baştan aşa
ğı yeniden düzenlenmiştir. Krizi oluşturan etmenlerin başında bankacılık sektörüne girişlerin 
kolay, lisans iptallerinin zor olması sonucu banka sayısının 81'e yükselmesi ve sistemik risk 
korkuları ve ardından gelen istismar risklerinin artması sayılmaktadır. İkinci sırada ise kamu 
bankalarının kamu mâliyesinin disiplini kaybetmesinin sonucu olarak yüksek görev zarar
larına ulaşması (özel bankaların da piyasa koşullanndan uzak grup içi kredilerinin ulaştığı 
boyutlar) ve aynı sırada bütün olarak bankacılık fonksiyonlarından uzaklaşarak kamunun 
finansmanının bir kurumu haline gelmesi (dolayısıyla özel sektörün tamamen finansal piya
sadan dışlanması-Soydemir S.2007) vurgulanmaktadır. Diğer etmenler arasında ise bankacılık 
düşük sermaye yapısı ve dolarizasyonun yarattığı kırılganlıklar,51 finansal raporlama ve mu
hasebe standartlarında uluslararası kurallardan uzak ve şeffaf olmayan yapıya yer verilmek
tedir (BDDK 2010).

Bankalar bazmda da kaynakların hâkim ortağm şirketlerine aktarılması, iştiraklerle yo
ğun sermaye ilişkisi, reel olmayan karlarm temettü olarak dağıtılması, bazı büyük kurum ve 
şirketlerden alacaklarım tahsil edememeleri ve içine düştükleri likidite krizi, finansal krizin 
nedenleri arasında sayılmaktadır. Bu nedenler ise söz konusu bankaların TMSF'ye devr edil
mesinin gerekçesini oluşturmuştur (TMSF 2009).

Kamu kuruluşları arasında çıkan koordinasyonsuzluklar (İmarbank Olayında SPK ile 
BDDK arasında) ve BDDK'ya atama yapılamaması krizin etkilerini derinleştiren veya oluşu
muna katkı yapan etmenler arasında sayılmaktadır. Süreç sonunda toplam 21 banka ve bir de 
İhlâs Finans olmak üzere 22 finansal kuruluş TMSF'ye aktarılmıştır.

Geri dönmeyen krediler, açık döviz pozisyonları, bankacılığın fon kaynak
ları ile kredileri arasındaki vade uyumsuzlukları ve kamu bankalarının "görev 
zararlarının" ulaştığı boyutlar krizin etkilerini derinleştirmiştir. Sonuçta faizler, 
döviz kurları yükselmiş, ekonomi daralmış ve hisse senedi fiyatları düşmüştür

50 TMSF 2003'e göre TMSF'ye devredilen bankası sayısı (1994'ten gelen TYT Bank, Marmarabank ve 
İmpexbank ile) 25 adedi bulmuştur. Bu rakama en son İmar Bankası katılmıştır. 2001 yılında bir kamu 
bankası olan Emlak Bankasının bankacılık lisansı iptal edilmiş ve Ziraat Bankasına devredilmiştir.

51 Finansal istikrar konusunda Ersel (2013)'e bağlanabilir.
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(Özatay 2010: 85-91). Bu dönemin son yıllarına damgasını vuran en önemli ge
lişme52 ise, 2007 yılında Amerikan eşik altı ipotek kredileri (düşük dereceli ipo
tek kredileri) piyasasında başlayan ve birbiri ardına gelen dalgalar halinde tüm 
dünyaya yayılan krizler olmuştur. Finansal piyasalar dışında reel ekonomileri 
de vuran kriz nedeniyle, üretim kayıpları ve işsizlik oranlarında büyük kayıplar 
yaşanmıştır (Crouhy ve Turnbull 2008; Acharya ve Richardson 2009).

Krizlerin sonucunda gerek piyasaların yapılanmalarında, gerekse düzenle
me süreçlerinde değişiklikler ve yenilikler izlenmeye başlamıştır.

KutmlO-Demirbank'm Hikayesi

1953 yılında kurulan Demirbank'ın "Bu gün 28 Temmuz Çarşamba Demirbank hayırlı işler j  

diler" sloganı radyolanmızın uzun yıllar cıngılı olmuştur. Sonra 1995 yılından itibaren yurtdışından 
borçlandıkları ucuz dövizi bozdurarak, yüksek getiri sağlayan Türk Hazine kâğıtlarını satın alan 
Demirbank, bu strateji ile inanılmaz kazançlar elde ederek, 1995-2000 yılları arasında ciddi bir bü
yümeye imza atmış ve ülkenin sayılı bankalarından biri haline gelmiştir.

Bankanın yönetimi "bireysel bankacılık" işlemlerini geliştirip, daha sonra bankayı uygun bir 
1 değerle özellikle de yabancılara satmayı planlarken, ancak bireysel bankacılık işlemlerin kar yazma

dığı dönemde bankayı büyütmenin yolu olarak zamanın önemli finansal araçlarından olan hazine 
bonosu kanalıyla kar etmeyi öngörmüştü. Söz konusu planlama faizlerin düşeceği beklentilerin var
lığında daha da önem kazanıyordu. Madem faizler düşecekti, görece yüksek faizli araçları düşük 
faizli gecelik kaynaklarla finanse etmenin karlı olacağı açıktı (vade uyumsuzluğu problemi). Plan 
bir süre iyi çalıştı. Demirbank DİBS piyasasının en büyük oyuncusu ve piyasayı yönlendiren banka 
haline gelmişti. Aktifinin çok önemli kısmı DİBS'den oluşturulmuştu.

Bu yapının bir de ters çalışan mekanizması vardı. Piyasanın çok büyüğü iseniz ve portföyü
nüz çok büyükse likiditeye ihtiyacınız olduğunda portföyünüzü boşaltmanız kolay olmayabilirdir 
(Batan geminin malları satışı -fire seli- gibi). Hatta likit olduğu genel kabul gören DİBS bile alıcı 
bulamayabilirdi. Bu sürece bir de vade meselesi eklenince, vadesi gelmiş ödemelerin O/N borç- 

j lanmayla yapılmaya başlanması ile sorun büyüdü. Hazine'ye "finansman güçlüğü içine düştüm ya 
kaynak aktar ya da DİBS geri al" dendi. Merkez Bankası'nın birkaç gün kaynak sağlamasına rağmen 
devamını gelmemesi Demirbank'ın elinde çok büyük DİBS portföyü ile ödeme güçlüğüne düşme
sine neden oldu. Elindeki DİBS'ni ya satamıyordu ya da çok yüksek iskontolarla satabiliyordu (fire 
seli). Bu da nakit ihtiyacını karşılayamıyordu. Sonuçta o günlere kadar O/N (över night-gecelik) 
fonlayan bankalar da fon vermeyince (faiz ve likidite riskinin sonucu) kaçınılmaz son geldi. 2000 
yılına gelindiğinde bu küçük banka Türkiye'nin büyükleri arasını girecekken ödeme güçlüğü içine 
düşmüş ve TMSF'ye devredilmiştir. Demirbank'ın ödeme güçlüğüne düşmesi, Türkiye finans tarihi 
açısından etraflı bir şekilde ele alınıp tartışılması gereken bir dönüm noktası olmuştur.

TMSF devredilen bankalardan halka açık olanlarda hisse sahibi olanlarında hisseleri bu devir 
ve satış sırasında hiç dikkate alınmamıştır. Yönetimde pay sahibi olmayan ortakların hisselerinin 

| değersizleşmesi ise piyasalara yeni bir güvensizlik dalgasını doğurmuştur (Eser 2000).

52 ABD'de 2001 yılındaki World Trade Center'lara yapılan saldırı ile Afganistan ve ardından gelen 
Irak işgalleri sayılmalıdır. Tabiî ki bu saldırı ve savaşların finansmanı, bu finansman süreçlerinin 
ekonomik yapılan nasıl etkilediği ve bu etkileşimin 2007 krizine nasıl neden olduğu veya etkilediği 
konulan tartışmamız dışındadır.
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5.2. Yasal Değişiklikler

Pek çok düzenleme veya yasa çıkarıldıktan sonra yıllarca uygulamada ka
lırken 1981 yılında çıkarılan Sermaye Piyasası Kanunu'nda 4487 sayılı Kanun ile 
biri KHK olmak üzere 3'üncü büyük değişiklik yapılmıştır. 1992 yılında yapı
lan değişiklik bir reform niteliğini taşırken, son değişiklik daha çok 558 Sayılı 
KHK'nin iptalinin yarathğı hukuki boşluğun doldurulmasına yönelmiştir. İkinci 
olarak ise değişiklik, 1994 krizine bağlı olarak piyasalarda yaşanan (bazı aracı 
kurumların tasfiyesi, bazı şirketlerin örtülü kazanç aktarımı yapmaları, yatırım
cıların süreçten zarar görmeleri) olumsuzlukların bir daha tekrarlanmaması ve 
yatırımcıların korunmasını yönelik hükümlerle, gerektiğinde kamunun müda
halesine imkân tanıyacak yetkileri SPKr'na veren bir kapsamda hazırlanmıştır. 
Bu nitelikleri itibariyle daha çok iptal edilen 558 sayılı KHK'nin boşluğunun dol
durulması olmuştur.

Öte yandan dönem içinde "özel emeklilik" ve "konut edindirme" kanunları 
çıkarılarak sermaye piyasalarına doğrudan etki yapan ancak SPKn'da ele alınma
yan bireysel emeklilik ve konut finansmanı konulan da daha düzenlenmiştir. Söz 
konusu iki konu ile kurumsal yönetim düzenlemesi bu alt bölümde ele alınacaktır.

5.2.1. SPKn'da Yapılan Değişiklikler

5.2.1.1. Şirketlere Yönelik Olarak

Ortak sayısı arttıkça halka açık anonim ortaklıkların karar alma süreçlerinin 
zorlaşmasından hareketle karar alma süreçlerini kolaylaştırıcı hükümlere yer ve
rilirken, azınlıkların büyük pay sahipleri veya çoğunluk tarafından zarara uğra
tılmaması için azınlık haklarını koruyucu ve azınlık tanımlamasını sermayenin 
%10'undan %5'ine çeken hüküm getirilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Sisteminde ise şirketin daha hızlı kararlar alması ve halka arz 
da daha esnek davranabilmesi açısından, yönetim kuruluna imtiyazlı ve itibari 
(nominal) değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve rüçhan haklarının kısıt
lanması ve imtiyazlı paylan kısıtlamaya yönelik kararlar alabilmesi için genel ku
rullarca yetkilendirilmesi koşulu getirilmiştir. Genel kuruldan yetki aldıktan sonra 
bu konularda yönetim kurulunun genel kurula gitmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. 
Yönetim kuruluna söz konusu geniş ve güçlü yetkiler verilirken hakları zarar gö
ren ortaklarında bu kararlar için iptal davası açmaları imkanı tanınmıştır.

Yine güçlendirilen yönetim kurullarını dengelemek açısından genel kurul
larda özellikle küçük ve azınlıktaki ortakları tüm yönetim kurulu yerine sadece 
bir veya birkaç üye için kullanabilmeleri (birikimli oy) hakkı getirilerek yönetim 
kurullarına çoğunluk veya büyük ortaklar dışında da üye seçilebilmesinin yolu 
açılmıştır.
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5.2.1.2.Yatırımcılara Yönelik Olarak

Şirketlere yönelik olarak vurgulanan özellikle yönetim kurullarının yetki
lerini dengeleyici unsurlar yatırımcılar için düşünülebilir. Şirketlerde kontrolün 
bir başkası tarafından ele geçirilmesi halinde diğer payları satın alma yükümlü
lüğüne ve azınlıkta kalan ortaklarm da kontrolü ele geçirenlere paylarını satma
larını düzenlenme yetkisi SPK'ya bırakılmıştır. Böylece azınlıkta kalanlar şirket 
yönetiminin değişmesi sonucu paylarını yeni kontrol sahiplerine devretmeleri 
imkanı getirilmiştir.

Bu çerçevede düzenlemesi Kurul'a bırakılan bir başka konuda vekâleten oy 
kullanma olgusudur. Küçük ve dağınık ortakların çok geniş coğrafyaya dağılmış 
olmaları onların genel kurullara gelerek haklarını korumaları, şirketin yönetimi
ni denetlemeleri ve şirketin geleceği hakkındaki kararlara iştirak etmeleri müm
kün olamaması sorunu çözmenin bir yolu olarak değerlendirilen vekâleten oy 
kullanılması da bu çerçevede düzenlenmiştir.

5.2.1.3. Sermaye Piyasası Kurttmlarına Yönelik Olarak

Piyasalardaki eksik kurumların tamamlanması, onların kuruluş ve faaliyet 
kurallarının belirlenmesi, mali durumlarının kötüleşmesi halinde yapılabile
cekler, piyasaların güvenliğini sağlayıcı uygulamalar bu çerçevede ele alınmış. 
Piyasalarda hisse senedi yatırımcılarını korumak, dolayısıyla piyasaların güve
nilirliğini artırılması amacıyla Yatırımcıları Koruma Fonu oluşturulması, borsa- 
ların özel şirket statüsünde kurulmasını sağlayan yapının düzenlenmesi (böyle
ce farklı borsaların kurulması ve borsaların birbirleriyle rekabet edebilmelerinin 
imkânı yaratılmıştır) bunlar arasında sayılabilir.

Öte yandan sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi imkânı getirile
rek, sermaye piyasası araçlarının kaydını tutmak amacıyla da Merkezi Kayıt Ku
ruluşu oluşturulmuştur. Piyasaların kurumlaşmasını teminen piyasalarda çalışa
cak olanlara ilişkin olarak lisans almaları ve Aracı Kurumlar Birliğinin kurulması 
imkân dâhiline getirilmiştir.

1999 Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce, Kurulca tüm yetki 
belgeleri iptal edilen aracı kurumların, sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan 
alacak sahiplerinin fonun imkânları da dikkate alınarak alacaklarının kısmen 
ödenmesini sağlamak amacıyla özel bir Fon kurulmuştur. Amaç bu güne kadar 
yetki belgelerinin iptali nedeniyle ortaya çıkan yatırımcıların menkul kıymet ala
caklarının ödenmesini sağlamak ve böylece piyasalardaki güven sarsılmasının 
önlemek olmuştur. Ödemelere kaynak ise, Kanun ile İMKB'nin imkânlarından 
temin edilmiştir.
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5.2.1A. Yaptırımlar

Yeni Yasa değişikliği ile getirilen yaptırımlar 1992 değişikliğini çok farklılaş- 
tırmamıştır. Sadece 1992 değişikliği ile kaldırılan bazı hükümler yeniden getiril
miş, bazıları geliştirilmiş ve cezalar artırılmıştır. Genişletilerek getirilen hüküm 
aracı kuramların mali yapılarının bozulmasma neden olan ortaklarm ve birinci 
derecede imza sahiplerinin şahsi iflaslarına gidilmesidir. Değişikliklerle serma
ye piyasası kuramlarının tedrici tasfiyeye girmeleri veya iflasları durumunda 
Kurulca sorumlulukları tespit edilmiş bulunmak kaydıyla %10'dan fazla paya 
sahip ortaklarm, görevden ayrılmış veya halen görevde bulunan yönetim kurulu 
başkan ve üyelerinin ve imzaya yetkili yöneticileri ile yatırım fonu yöneticileri
nin şahsi iflaslarının Kurulca istenmesi imkânı getirilmiştir. Yukarıda tartışılan 
istismar riskinin ortaya çıkmasının engellenmesi ve bu yetkilere sahip kişilerin 
ellerinin de taşın altına konmasıyla daha tedbirli davranabilecekleri anlayışı dü
zenlemenin arka planını oluşturmuştur.

Yasa değişikliği ile aracı kuramların ortaklık yapısındaki değişiklikler önce
den de olmasına rağmen daha sıkı olarak Kurul iznine bağlanmıştır.

Yasanın 47/A bendinde belirlenen içeriden öğrenenlerin ticareti, piyasa 
manipülasyonu, bilgi manipülasyonu ve izinsiz halka arzlarda bulunanlar ve 
izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunanlar ile ipotek teminatlı menkul kıy
metler ve varlık teminatlı menkul kıymetler işlemlerinde yer alan teminat so
rumlularına, konut finansmanı fonu ile varlık finansmanı fonu fon kurullarına 
sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek 
veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun kendilerine bırakılmış 
kıymet ve varlıkları kendisi veya başkası menfaatine satan, kullanan, gizleyen 
yahut inkar eden veya bu fiillerini gizlemek amacıyla bilgisayar kayıtları dâhil 
kayıtları değiştiren veya tahrif eden gerçek kişilerle tüzel kişilerin yöneticileri, 
örtülü kazanç aktarımı yolları ile ortaklarm mal varlığını azaltan kişiler ile karşı
lıksız repo yapan gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yöneticileri bir yandan 2 yıldan 
5 yıla kadar hapis ve 10-25 milyar TL arası ağır para cezaları ile cezalandırılma
ları öngörülürken, bu kişilerin borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda geçici 
ve sürekli işlem yapmalarının (işlem yasaklıları) önlenmesi amacıyla tedbirler 
almaya Kurul görevlendirilmiştir.

Temmuz 2010 sonu itibariyle işlem yasaklılarının sayısı 153'e ulaşmıştır. An
cak bazı kişilere işlem yasağı getirilmesine rağmen bu kişilerin farklı isimlerde 
yine işlemlerine devam etmeleri Kurul'u yeni tedbirler almaya yönlendirmiş ve 
bu kişilerin işlem yasağı 1 Ekim 2010 itibariyle kaldırılmıştır. İşlem yasakları ge
çici ve sürekli olarak iki başlık altında tanımlanmıştır.
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Geçici işlem yasaklan;

• İlk defa işlem yasağına konu fiili işleyenlere 2 yıl olan işlem yasağı ted
biri 6 aya indirilmiştir.

• İşlem yasağına konu fiilin ikinci defa işlenmesi durumunda, bu süre 2 
yıl olarak uygulanabilecektir.

• 6 ay ve 2 yıllık işlem yasağı tedbirleri "geçici işlem yasağı" olarak tanım
lanmaktadır.

• Üçüncü defa işlem yasağına konu olan fiilin işlenmesi durumunda ise, 
"sürekli işlem yasağı" olarak tanımlanan 5 yıllık tedbir uygulanabile
cektir.

5 .2 .2 . Bireysel Emeklilik

Uzun yıllardır tartışılan ve uygulanması için gayret sarf edilen bireysel 
emeklilik53 fonları konusu 2001 yılında çıkarılan "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanunu" ile hayata geçirilmiştir. Sistem, sosyal güvenliğe destek 
bir yapılanmanın oluşturulması ve sisteme katılanların ödeyecekleri primlerin 
piyasa koşulları çerçevesinde SPK denetimine tabi bireysel emeklilik yatırım 
fonlarında değerlendirilerek tasarruf ve sermaye birikimi sağlanması esasına da
yanmaktadır. Bireysel emekliliğin sosyal güvenlikten en önemli farkı ise, üyele
rinin sistemden çıkarken alacakları tutarların ödedikleri primler ile bu primlerin 
işletilmesinin bir fonksiyonu olmasıdır.

Sistemin işlemesi amacıyla "ödenen primlerin %25'inin gelir vergisinden 
düşülmesi yoluyla teşvik edilmiştir. Bireysel emeklilik sisteminde beklenen fon
lar önceleri biraz yavaş olsa da sonra hızlanarak çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. 
Aralık 2011 itibariyle 165 olan bireysel emeklilik yatırım fonunun yatırımcı sayısı
2,8 milyonu toplam aktif değeri ise 14,3 milyar TL'yi aşmıştır. Fon portföy değer
lerinin ise %72,1 kamu borçlanma araçlarına (ters repo dahil) ve %12,1'i ise hisse 
senetlerine yatırılmıştır.

5 .2 .3 . Konut Finansmanı ve Menkul Kıymetleştirme

Dönemin bir başka yasal değişikliği ise kamuoyunda mortgage kanunu 
olarak bilinen kanun ve onun devamındaki gelişmelerdir. Köyden kente göç ile 
nüfus artışının getirdiği önemli sorunlardan birisinin konut üretimi olduğu ge
nel kabul gören tespitlerdendir. Ancak konut ihtiyacının çözümlenmesi zaman 
içinde gecekondu uygulaması ile ya kendi kendine bırakılmış ya da kooperatif 
uygulaması ile belli bir düzen içinde çözümlenmeye çalışılmıştır. Ancak koope

53 Bireysel emeklilik fonları konusunda Soydemir ve Altun 1991, Buzlupınar 1995, Derelioğlu 1999 
ve Aygün 2007'e bakılabilir.
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ratif uygulamasının ucu açık olması, teknik ve hukuki kontrol mekanizmasının 
zayıf olması ve kooperatif sayılarının ulaştığı devasa boyutlar konut finansman 
sisteminin yeniden oluşturulmasını zorlamıştır. SPKr'da konut finansmanına yö
nelik çalışmalar 1980'li yıllara kadar uzansa da, ilk yasal düzenleme 2007 yılında 
yapılabilmiştir.54

Türkiye'de tam konut finansman sisteminin oluşturulmasına yönelik kanun 
çıkarılırken "m ortgage" kavramının en çok kullanıldığı ülke olan ABD'de "eşik 
altı konut kredileri" yüzünden çok ciddi ekonomik krize girmiş ve kriz daha 
sonra da tüm dünyaya yayılmıştır.

Türkiye'de konut finansman sisteminin sermaye piyasası araçlarına daya
narak yapıldığı bir piyasanm oluşturulamamasınm nedenleri arasında, yüksek 
enflasyon yüzünden gerek inşaat firmalarının, gerekse konut alımlarını finanse 
edecek olan bankaların uzun vadeli işlemlere girmek istememeleri sayılabilir. 
Bankaların vermiş olduğu konut kredileri 2011 sonu itibariyle 74,6 milyar TL'ye 
ulaşmış olmasına rağmen, konut kredilerinin finansmanında yurt içinde menkul 
kıymetleştirmeye başvurulmamıştır.

Menkul kıymetleştirme herhangi bir kurumun aktifinde bulunan likit olma
yan varlıkların (daha genel tanımlamayla çıkarların) orjinalindeki (çıkarların) 
likit olmayan ve yükümlülük sorumlulukları dışındaki yatırım karakterlerini ko
ruyarak pazarlanabilir sınırlı yükümlülük taşıyan menkul kıymetlere çevrilmesi 
sürecidir (Graff R.A.2006). Buradan hareketle verilen konut kredilerinin likidite 
edilerek yeni kredi kaynaklarının oluşturulması amacıyla, konut finansman sis
temine yeni araç ve kurumların katılması için gerekli yasal düzenlemeler yapıl
mıştır. Ağustos 2007 ve Ağustos 2008 arasmda yapılan dört ayrı düzenleme ile 
menkul kıymetleştirme sistemine SPK tarafından yeni bir şekil verilmiştir. Men
kul kıymetleştirme esas olarak üç ana başlık halinde düzenlenmiştir.

Amerikan sisteminin esası finansal kurumlar tarafından verilen konut kre
dilerinin menkul kıymetleştirilmesi, böylece kredi veren kurumların aktifinde 
duran değer olarak duran kıymetlerin likidite edilmesi ve böylece yeni kredi 
imkanları yaratılması esasına dayanmaktadır. Yatırımcılar açısından da konut 
kredilerine (ve ipoteklerine) dayanan ve bu anlamda da oldukça sağlam görülen 
kıymetlere (ipoteğe dayalı menkul kıymetler) yatırım yapabilme imkânı sağla
ması açısından krize kadar iyi çalışmış bir mekanizmayı oluşturmuştur.

54 Bu çerçevede Yavaş 1987, Şengül 1987, Boysal 1987, Sak 1989c, Aydın 1990, Sonay 1994 ve Teker 
1995'e bakılabilir. Ancak konut kredileri için ayrı bir yasal çerçeveye ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve 
mevcut varlığa dayalı menkul kıymet mekanizması içinde söz konusu sistemin işleyip İşleyemeyeceği 
ayrı bir tartışmayı oluşturmakladır.
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Menkul kıymetleştirmelerde iki yöntemden bahsedilebilir. Bunlardan ilki 
"asset/mortgage backed security" olarak adlandırılan ve ihraççımn genel yüküm
lülüğü altmda ihraç edilen İpotek veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetleridir 
(varlığa dayalı menkul kıymetlerin yeni şekli).

İkincisi ise yine batıda pass-through olarak adlandırılan, varlıkların amacı 
sadece kendisine devredilmiş ipotek veya varlıklara dayalı ipoteğe/varlığa da
yalı menkul kıymet ihraç ederek kaynak yaratmak olan Konut Finansman Fonu 
veya Varlık Finansman Fonlarının (batıdaki kullanımıyla Special Purpose En
tity/Vehicle) ihraç edecekleri İpoteğe veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerdir.

SPKr üçüncü menkul kıymetleştirme yolunu ise Nisan 2010 tarihindeki Kira 
Sözleşmeleri ve Kiralama Şirketlerine yönelik yaptığı düzenlemeyle açmıştır. 
Böylece şirketler sahip oldukları gayrimenkulleri, amacı sadece kiralama olan ki
ralama şirketlerine devrederek ondan kiralayacaklar, kiralama şirketleri de ala
cağı kira gelirleri karşılığında kira sözleşmeleri satarak işlemi finanse edecektir. 
Düzenlenen mekanizma ile bir yandan kira gelirlerinin menkul kıymetleştirmesi 
mümkün hale getirilirken, bir yandan da faizsiz tahvil (sukuk) olarak adlandırı
lan yeni bir borçlanma aracının ihraç edilmesine imkân tanınmıştır.

5.2.4. Kurumsal Yönetim

Özellikle halka açık şirketlerde ortaya çıkan ve temsilcilik maliyeti55 (agency 
cost) olarak tanımlanan sorunlar ile 1990'ların başında İngiltere'de ortaya çıkan 
Polly Peck ve Barings PLC gibi şirketlerin ortaklarını büyük zararlara uğratarak 
krize sürüklenmeleri piyasaları gelişmiş ülkelerde çeşitli çalışmaların (raporlar) 
yapılmasını getirmiştir. Bu raporlardan önde geleni ve sonradan kurumsal yö
netim olarak ortaya çıkacak ilkelerin ve düzenlemelerin getirilmesine yol açacak 
olan Cadbury Raporu (1992)'dur. Rapor'da şirketlerin "ortakların (shareholders) 
ve/veya menfaat sahiplerinin (stakeholders) yararına" yönetilmesini sağlamak 
amacıyla çeşitli tedbirlerin alınması istenmiştir. Söz konusu tartışmaların so
nucunda ise "kurumsal yönetim" kavramı ortaya çıkmıştır (Smerdon 2010:7). 
Konunun OECD öncülüğünde (OECD 2004) üye ülkelere tavsiye edilen ilkeler 
(1999) haline dönüştürülmesiyle de dünyada şirketlerin ve düzenleyici otoritele
rin uymaları gereken önemli bir kılavuz haline gelmiştir.

Öte yandan 2000'li yıllara doğru küreselleşmenin hız kazanması56, dünya 
ticaret hacminin ve uluslararası fon akımlarının artması, söz konusu işlemlerde

55 Çarpık bilgi sorununun yarattığı "istismar riski" de bu anlamda temsilcilik maliyeti içine dâhil 
edilebilir. Böylece şirketi yönetenler (yönetim imkânına sahip olanlar) ortakların menfaatinden çok 
kendi menfaatlerini ön plana çıkarmaları halinde ortaya çıkabilecek maliyetleri içerecek şekilde ele 
alınmalıdır.

56 Küreselleşme konusunda Mishkin 2009; Rodric ve Subramanian 2009 ve Stiglitz 2002'ye 
bakılabilir.
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güven ortamının geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması ve yerel dü
zenlemelerin uluslararası düzenlemelerle uyumlulaştırılması gündeme gelmiştir 
(O EC D 1996). 1990'ların başından itibaren tartışılmaya başlanan ve kurumsal yö
netim olarak tanımlanan ilkelerin kabulü ve şirketler tarafından uygulanmasıyla 
yasalarla sağlanamayan uyumun şirketlerin kabul edecekleri ilkelerle sağlanması 
amaçlanmıştır. Böylece uluslararası düzeyde şirketlerin uyacakları kuralların bir 
birine çok yakın olması nedeniyle, yatırımcıların veya diğer menfaat sahiplerinin 
yabancılık çekmeleri engellenmek istenmiştir. Ortaklara eşit davranılması ilkesi
nin bir alt başlığı yabancı ortaklar ile yerli ortaklar arasında ayrım yapılmaması 
buna yönelik olarak geliştirilmiştir denilebilir. Kurumsal yönetim süreçleriyle 
birlikte ortakların (özellikle azınlık ve küçük pay sahiplerinin) ve diğer çıkar sa
hiplerinin mümkün olduğunca bilgi sahibi olmaları, şirket yönetimlerinin daha 
hesap verebilir niteliklerde çalışması amaçlanmıştır. Kurumsal Yönetimin esasta 
oluşturmaya çalıştığı ana konu "bilgi sorunların" aşılması olmaktadır.

Bu süreç içinde şirket yönetim kurullarının ortaklarının ve diğer menfaat 
sahiplerinin yararına yönetim sergilemeleri ve bunun ilkelerini kamuoyuyla 
paylaşmaları (uy veya açıkla) faaliyet göstermelerinin yolu açılmıştır. Ortakla
rın hak ve yararlarının iyileştirilmesi, eşit işleme tabi tutulmaları, diğer menfaat 
sahiplerinin rolünün ortaya konması, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağ
lanması ve nihayetinde şirketlerin yönetiminden sorumlu yönetim kurullarının 
sorumluluklarının net olarak belirlenmesi (Aslantaş ve Eser 2006, Koçaker 2010) 
amacıyla kurumsal yönetim ilkeleri benimsenmiştir. Kurul tarafından ulusla
rarası düzenlemelerle paralel olarak ve çeşitli taraflarla tartışılarak oluşturulan 
"Kurumsal Yönetim" (corporate governance) ilkeleri (04.07.2003 tarih ve 35/835 
sayılı ilke kararı) yayınlanmıştır. İlan edilen ilkelere ve şirketlerin uyumlarının 
temin edilmesi sürecine girilmiştir. Hatta bu amaçla kurumsal yönetim derece
lendirme şirketleri kurulmaya başlamıştır.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görenler 
için kurumsal yönetim ilkelerine uyan ortaklıkların daha kolay takip edilmesi 
ve yatırımcılar tarafından kendilerinin (fiyat ve getiri performanslarının) daha 
kolay izlenmesinin sağlanması olmuştur. Öte yandan bu ortaklıkların diğerlerine 
göre daha avantajlı olmasını sağlamak açısından kotta kalma ücretlerinde çeşitli 
indirimler sağlanmıştır.

5 .2 .5 . Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Kamunun aydınlatılması ve dolayısıyla ortaklıklar hakkındaki bilgilerin 
hızlı ve herkese eşit ulaştırılmasını getirmektedir. Bilginin hızlı, doğru ve her
kese eşit olarak dağıtılmasının sağlanması, piyasalardaki çarpık bilgi sorununun 
en aza indirilmesinde önemli rol oynayacaklardır. Ulaşılan teknolojik seviye de
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ortaklıklara yatırımcının karar vermesine ve yöneticilerin faaliyetlerinin gözetil
mesinin sağlanması açısından yeni imkânlar yaratmıştır. İnternet, uzaktan erişim 
ve elektronik imza imkânları bu gelişmelerin yolunu açmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından 
ortaklaşa gerçekleştirilen Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile sermaye pi
yasalarında işlem gören halka açık şirketlerin ve tüm aracı kurumların finansal 
tablolarının, özel durum açıklamalarının ve diğer bildirimlerinin elektronik imza 
teknolojisi kullanılarak güvenli bir şekilde iletilmesini mümkün hale getirilmiştir.

Tüm bağımsız denetim şirketleri de ilgili finansal tabloları imzala
makla sınırlı olmak koşuluyla KAP kapsamında yer almaktadır. KAP ön
cesi İMKB, SPKr, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) gibi ku
ruluşlarca yatırımcıları bilgilendirme amacıyla İMKB Günlük Bülteni va
sıtasıyla yapılan tüm duyurular da artık KAP vasıtasıyla yapılacaktır. 
KAP'la kamunun aydınlatılmasında;

i. G üvenilirlik: Bilgilerin elektronik imza ile gönderilmesi suretiyle verilerin 
güvenilirliği sağlanmaktadır. . ,

ii. Bilgiye Ulaşma: Yapılan açıklamaların bekletilmeksizin, sisteme gönderil
diği anda kamuya açıklanması suretiyle kullanıcılar eş zamanlı, güvenli ve 
hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmış olacaklardır.

iii. Bilgide Etkinlik: Kullanıcılar bilgiye daha hızlı ulaşmalarının yanında, 
finansal tablo karşılaştırma, finansal tablo kalemlerinin karşılaştırılması 
imkânına sahip olacaklardır. Sorgulamalar ve finansal analiz için gerekli alt 
yapı da kurulmuştur. Elektronik depolama söz konusu bilgilerin işlenmesi
ni de kolaylaştırmıştır.

iv. G üncellik: Her bir şirket bazında, ilgili şirket hakkında yatırımcılar için 
önem taşıyan genel bilgileri içeren "Şirket Genel Bilgi Formu" adı altmda 
bir form oluşturulmuştur. Bu form ile kullanıcılar ilgili şirket hakkındaki 
bilgilerin sürekli olarak son şeklini görebileceklerdir.

v. M aliyetlerde Azalma: Mevcut durumda kağıt ortamında SPKr ve/veya 
İMKB'ye gönderilen bilgilerin elektronik ortamda sisteme gönderilmesiyle 
zaman, kağıt ve işgücü tasarrufu sağlanmış olacaktır.

Türkiye'nin ilk resmi elektronik imza projesi olan KAP, İMKB'de işlem gö
ren tüm şirketleri, borsa yatırım fonlarını, tüm aracı kurumlan ve SPK listesine 
kayıtlı tüm bağımsız denetim şirketlerini içermektedir. Bu kapsamda 550'yi aş
kın şirketi ve 2500'ü aşkm kullanıcıyı kapsamaktadır.
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5.2.6. Diğer Gelişmeler

Menkul kıymetlerin halka arzında cazibelerini artırmak, diğer yandan da 
yatırımcıların risk yönetimi süreçlerine yardımcı olmak amacıyla, Ocak 2009'da 
varantların çıkarılabilmesi imkân dâhiline getirilmiştir. Ortaklık varantları ile 
İMKB'de işlem gören ortaklıklar tarafından hisse ve borçlanma araçları gibi ser
maye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışı sırasında, payları İMKB'de iş
lem gören başka bir ortaklığın hisseleri veyahut ihraççının kendi hisseleri üze
rine yazılı olarak, söz konusu sermaye piyasası araçlarını satın alan tasarruf sa
hiplerine bedelli ya da bedelsiz olarak verilmek üzere ihraç edebilmeleri imkan 
dâhiline getirilmiştir. Aracı kurum varantları ile İMKB 30 endeksinde yer alan 
hisse senetlerine ve/veya İMKB 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla 
hisse senedinden oluşan sepete veya SPKca uygun görülmesi durumunda kon- 
vertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul 
görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergelere dayalı olarak aracı kuruluş
larca ihraç edilebilecektir.

5.3. Birincil Piyasalar

5.3.1. Menkul Kıymet İhraçları

1999 sonrası dönemde yaşan deprem ve ekonomik krizler (bankalara el ko
nulması) menkul kıymet ihraçlarını da etkilemiş ve kamu kıymetlerinin hem 
GSYH'ya oranının, hem de birinci el piyasalardaki ağırlığının çok yükseklere 
tırmanmasına neden olmuştur (Tablo:l ve 2). Ancak 2001 sonrasında kamu kıy
metlerinin GSYH'ya oranı giderek kamu bütçesinin disipline kavuşturulmasının 
ardından düşmüştür. Kamu menkul kıymetlerinin düşme trendi 2008'den itiba
ren az da olsa yükselişe dönmüştür.

Kamunun söz konusu ağırlığı, özel kesim menkul kıymetlerinin ihraçlar 
içindeki payını olumsuz etkilemiştir. 2000 ve 2009 yıllarında özel kesim men
kul kıymet ihraçlarında görülen artışların nedeni ise, menkul kıymetler yatırım 
fonu katılma belgeleri (MKYF-KB) ile emeklilik yatırım fonları katılma belgele
ri (EYF-KB) ihracından kaynaklanmıştır. (Tablo:l ve 2). 2010 ve 2011 yıllarında 
Bankaların banka bonosu çıkararak finansman yoluna gitmeleri önem kazanma
ya başlamıştır.

Özel kesimin halka açılmalarında ise, son derece istikrarsız bir dönem ge
çirilmiştir. Bazı yıllarda 35 şirket halka açılırken, bazı yıllarda (2001 ve 2009 yıl
larında) halka açılan şirket sayısı l ' i  geçmemiştir. 2001 ve 2009 yıllarının ayırt 
edici özellikleri, birincisinde Türkiye'nin kriz içinde olması (ve Adapazarı dep
reminin ardı) ve İkincisinde de dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'yi de 
vurmasıdır. Nitekim GSYH (1998 fiyatlarıyla) 2001'de %5,7 ve 2009 yılında %4,8
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daralmıştır. Doğal olarak bu daralmalar şirketleri halka açılma konusunda daha 
temkinli davranmaya yönlendirmiştir.

1999-2011 döneminde farklı oranlarda olmak üzere toplam 147 şirket halka 
açılmış ve toplam 13,1 milyar TL tutarında kaynak yaratmışlardır. Bu dönemde 
piyasaların "boğa"57, eğiliminde olması ve gelecek hakkmdaki beklentilerin iyim
serliği halka açılmaları destekleyen bir yapı oluşturmuştur. Özellikle İMKB hisse 
senetleri işlem hacminin giderek artması, bunun yanında yabancıların giderek 
daha çok hisse senedi alımı yapmaları (Tablo:9) ve nihayetinde tasarruf sahipleri
nin hisse senetlerine yatırım yapılabileceğine yönelik beklentileri, şirketlerin hisse 
senetlerini halka satarak halka açılabileceklerini düşünmelerine yol açmıştır.

Özel kesim firmalarının borçlanma aracı ihracı yoluyla finansman temin et
meleri, ilk yıllar haricinde son yıllara kadar yaygın olarak kullanılmamış ve tutar 
olarak da önemli bir boyuta ulaşmamıştır. 1999-2011 tarihleri arasında toplam 
50 şirket tahvil ihraç ederek (bunun sadece 12'si halka arz edilerek, diğerleri de 
halka arz edilmeden satılmıştır), toplam 6,9 milyar TL'lik fon temin etmişlerdir. 
Aynı dönemde hisse senedi ihracı yoluyla 70,8 milyar TL'lik fon toplanırken, 
finansman bonosu ve banka bonosu ihraçları yoluyla temin edilen kaynakların 
tutarı sırasıyla 0,5 ve 19,2 milyar TL'ye ulaşmıştır. Diğer borçlanma araçları ise 
VTMK dışındakiler pek kullanılmamıştır.

Nitelikli yatırımcılara58 satış yapılmak üzere tahvil ihraç edildiğinde halka 
arz edilmeksizin satış yapmak üzere Kurul kaydına alınmaktadır. Bu durumda 
hem de daha hızlı bir şüreçte ihraç edilebilmekte bir de raf kayıt sistemi için
de ihraç edilmişse de ihraççı bir kere kayda aldırdıktan sonra bir yıl boyunca 
izahnamede küçük değişikliklerle limite kadar tahvil ihraç edebilmektedir. Öte 
yandan yurt dışına ihraç edilen yabancı para bazlı ihraçlar da genellikle halka 
arz edilmeksizin (2011 yılında toplam 2.875,0 milyon dolar ve 100 milyon Euro) 
yapılmaktadır.

57 Borsalarda fiyatların yukarı çıktığı dönemler "boğa", düştüğü dönemler ise "ayı" piyasalar 
olarak adlandırılmaktadır. Bu kavramların kullanılmasının nedeni boğanın birisine vurduğu zaman 
boynuzlarıyla onu aşağıdan yukarı doğru fırlatması ve ayının da karşısındakine pençesiyle yukarıdan 
aşağıya doğru vurmasıdır.

58 Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, 
sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım 
sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş 
olan sandıklar, kamuya yararlı demekler ile nitelikleri itibariyle bu kuramlara benzer olduğu Kurulca 
belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlannın ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon 
TL tutarında Türk ve/veya yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel 
kişileri tanımlamaktadır.
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Tahvil ihraçları değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken 
bir başka hususta ihraççıların çok büyük oranda bankalar ve banka dışı finansal 
kuruluşlar (tüketici finansman şirketleri, faktöring şirketleri ve sigorta şirketleri 
gibi) olmalarıdır. Finansal olmayan şirketler henüz tahvil ihracını ya keşfedeme
mişler ya da bankalardan daha uygun maliyetlerle fon bulma imkanına sahip
tirler. Bankalarm tahvil ihraçları yoluyla finansmanda öne çıkmalarının altında 
yatan bir etmen de kaynaklarının vadesini uzatmak istemeleridir.

Tablo: 7- Halka Açılmalar

Yıllar Sayı (Adet) Tutar (Milyon TL)

1990 35 2,6

1991 23 1,5
1992 13 0,6

1993 16 1,8
1994 25 7,7

1995 29 10,7

1996 27 14,7

1997 29 63,6

1998 20 94,3

1999 10 46,5
2000 35 1720,6
2001 1 0,4

2002 4 76,6
2003 2 18,4

2004 12 713,9

2005 9 2362,1

2006 15 1239,7

2007 9 4364,1

2008 2 2372,5

2009 1 10,2

2010 22 3109,6

2011 25 1303,1

Toplam 364 17535,2

Kaynak: SPK Aylık Bültenleri

Fakat aynı dönemde kamunun tahvil ve hazine bonosu ihracı yoluyla ser
maye piyasalarından temin ettiği kaynakların tutarı ise 1658,2 milyar TL'ye ulaş
mıştır. Kamunun topladığı kaynaklar özel kesimin (hisse senedi ve borçlanma 
aracı yoluyla) topladığı kaynakların tam 5,6 katına ulaşmıştır. Üstelik özel kesi
min menkul kıymet ihraçları içinde yatırım fonu katılma belgelerinin de bulun
duğu ve bu belgeler karşılığı toplanan tutarların kamu menkul kıymeti alımında 
da kullanıldığı düşünülürse kamunun ağırlığı daha da önem kazanacaktır. Bir 
başka deyişle kamu tarafından özel kesime fazla bir kaynak bırakılmamıştır.

425



Türkiye'de Sermaye Piyasasının Tariki / Selim SOYDEMİR

5.3.2. İzinsiz Halka Arzlar59

Türk sermaye piyasası tarihinde ileride çok daha etraflı olarak ele alınıp 
tartışılacak olaylardan birisi özellikle 1990larda çok yaygınlaşan ve yasal olarak 
"izinsiz halka arzlar" olarak tanımlanan gelişmelerdir. Konu çok zaman siya
si tartışmalara neden olmuşsa da uygulamada izinsiz halka arz (Kurul kaydına 
alınmaksızın halka arz) niteliğinde olmasıyla öne çıkmıştır. Söz konusu süreçte, 
çeşitli etmenler etkin olmuştur. Birinci olarak bir kısım girişimci tarafından yurt 
dışında (daha çok Almanya) yaşayan ve geldiği bölgeye veya şehre karşı kendini 
sorumlu hisseden ve bu amaçla bölge şirketlerine ortak olarak katkıda bulunmak 
isteyen tasarruf sahiplerinin bu duygularına hitap edilmiştir. İkinci olarak da bi
rikimlerini değerlendirmek isteyen ama faize de sıcak bakmayan vatandaşların 
tasarrufları söz konusu şirketlere aktarılmak istenmiş ve nihayetinde de bazı 
hallerde işsizlik sigortasından yararlanabilmek amacıyla tasarruflarını finansal 
sistem dışında tutan tasarruf sahipleri hedeflenmiştir. Kimi zaman bu üç neden 
tek tek geçerli olabilirken, bazı durumlarda da hepsi de birlikte öne çıkmıştır. 
"Tahsilat M akbuzu", "Hisse Senedi Devir Makbuzu", "Hisse Senedi Ortaklık 
Belgesi" veya "Kara İştirak Makbuzu" gibi hukukiliği olmayan kıymetler bahsi 
geçen tasarruf sahiplerine pazarlanmıştır. Önceleri Alman Mark'ı bazında %20 
daha sonra da artan rekabet karşılığında %501ere kadar yükselen kar payı garan
tisi (bazen sözlü olarak) verilerek pazarlanan kıymetler (belge veya belge niteliği 
çok tartışmalı elle yazılmış birer kâğıt) karşılığı yaklaşık 400 bin kişiden 5 Milyar 
Dolar civarında para toplandığı tahmin edilmektedir60. Söz konusu kıymetlerin 
pazarlanmasmda ise daha çok tasarruf sahibinin dini ve milli duyguları hedef 
alınmış ve kimi zamanda çocuklarına iş verileceği ifade edilmiştir61.

İşlemin izinsiz halka arz kapsamında para toplanması olması, izinsiz hal
ka arzlarda Sermaye Piyasası Kanunun 47/A çerçevesinde hem hapis hem de 
parasal cezalarının olması olaym genişlemesine yol açmıştır. İşlem izinsiz halka 
arz olarak adlandırılmış olsa da aslında hisse senetlerinin SPKr tarafından kayda 
alınmadan halka arz edilmiş olmasıdır. Kayda alınmadan halka arzın da SPKn 
anlamında suç teşkil etmesi işlemin boyutlarını büyümüştür.

59 Bu bölümün hazırlanmasında TBMM'nin (10/16,262) Esas Numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonunun TBMM Başkanlığına 08/12/2005 tarihinde sunduğu Rapordan yararlanılmıştır.

60 Daha yatırım aşamasında olan bir şirketin kar payı taahhüt etmesi ise ayrıca tartışılması gereken 
bir noktayı oluşturmaktadır. Bu türden bir kar payı taahhüdü nihayetinde adı konmamış faizi 
çağrıştırmak tadır.

61 Kurul, 1997lerden itibaren yurt dışı gazetelerde ilan vererek tasarruf sahibini söz konusu işlemlerin 
"izinsiz halka arz" olduğu konusunda uyarmaya çalışmış, 20001i yılların başından itibaren de 
özellikle Almanya'da toplantılar düzenleyerek durum ve insanların haklarını nasıl koruyabilecekleri 
anlatılmaya çalışılmıştır.

426



Prof. Dr. İsmail Türk'e Armağan

Fonlar yurt içinden de toplanmasına rağmen esas olarak yurt dışında vatan
daşlarımızın sosyal olarak bulunduğu dernek, cami ve düğün gibi mekânlarda 
fon isteyen şirketlerin mahalli temsilcileri tarafından toplanmıştır. Toplanan pa
ralar bölge temsilcisine ve daha sonra da ülke temsilcileri kanalıyla Türkiye'ye 
banka veya özel finans kurumu gibi finansal kuruluşlar kanalı dışında fiziksel 
olarak kuryelerle getirilmiştir. Getirilen paralar şirket kayıtlarına parayı veren 
vatandaşın (tasarruf sahibi) adı yerine, toplu halde kurucu ortaklardan birisinin 
(veya temsilcinin) adıyla kayda geçirilmiştir. Bu durum ise sahipliklerin kanıt
lanması imkânsız hale getirmiştir. Bu nedenle de bütün uğraşlara rağmen ortak 
sayıları ve payların gerçek sayısı ve tutarı belirlenememiştir.

Toplanan fonların yasal finansal kuruluşlar aracılığıyla değil de kuryeler 
karşılığı getirilmesi ise paranın takibini hem imkânsızlaştırmış, hem de ödenen 
komisyonlar dolayısıyla fonların nihai kullanıcı olan şirkete maliyetlerinin çok 
yüksek değerlere ulaşmasını getirmiştir. Söz konusu yüksek maliyetlerin (Alman 
Markı bazında %50-60'lara yükselen) normal iktisadi koşullar içinde ödenmesi 
mümkün olmaymca da ana sabit bir oran olarak taahhüt edilen kar payı vs öde
melerinin sisteme yeni gelen fon akımlarından yapılmasını (ponzi finansman) 
getirmiştir.

Res'en Kurul kaydına alınmak isteyen şirketler62 (sorunları çözümleyen şir
ketler ise Kurul tarafından kayda alınmıştır) yasal muhasebe kayıtlarını sunama- 
mışlar ve hatta ortak listeleri ile toplanan paraların miktarını bile verememişler
dir. Bu konuda devreye sokulan bağımsız denetim firmaları ise görüş oluştur
maktan kaçınmışlardır.

Sürecin bir başka cephesinde ise satış pazarlama yöntemi olarak satılan bel
gelerin likidite edilmesi mekanizması yer almaktadır. Herhangi bir kıymetin ile
lebet elde tutulmaması ve gerektiğinde elden çıkarılmasını (ikinci el piyasa) ge
tirmektedir. Bir şekilde geri alım şeklinde taahhüt edilmesi (ki bu mekanizmanın 
geri satmak isteyenlerle yeni belge almak isteyenleri karşılaştırmaları -fiyatı bir 
sepet veya şirket yönetim kurulunun belirlediği bir değerden) veya aynı gruba 
bağlı başka bir şirket tarafından satın alınması şeklinde düzenlenmiştir. Bu meka
nizmada Kanun çerçevesinde "izinsiz aracılık" kapsamına değerlendirilmiştir.

62 SPKr'nım 2006/52 sayılı Haftalık Bülteninde söz konusu izinsiz halka arz yapan şirketlerin Kurul 
Kaydına alınması için getirilen çözüm yayınlanmıştır. Geliştirilen çözümün ana hareket noktasını da 
gerçek ortakların tespiti, kayıtların resmileştirilmesi ve gerçek bilançoların üretilmesi olmuştur. Bu 
amaçla;
• Kurul listesinde bulunan bağımsız denetim firmalarından “özel amaçlı" denetim,
• Son durum itibariyle ortakların listesi ve adresleri,
• Son üç yıllık mali tabloları (Kurul standartlarına uygun) istenmiştir. Bu bilgileri tedarik 

edebilenler Kurul kaydına alınmıştır.
Bunlardan bazıları hala borsada işlem görmektedir. Ama pek çoğu Kurul kaydına alınmamıştır. 
Kayda alman şirketler ortak sayılarının 200'ün altına düşmesi halinde kayıttan çıkma imkânları 
olduğu da bu duyuruda vurgulanmıştır.
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1990ların sonunda ve 2000'lerin başında bir yandan daha küçük girişimciler 
de sistemden yararlanmak istemişler, bir yandan da sistem üretime /veya ticare
te dayanan bir getiri sağlayamadığından nihayetinde çökmüştür. Yurt dışındaki 
tasarruf sahiplerine hisse satarak "memlekette şirket" kurmak ve "memleketi 
kalkındırmak" yaklaşımı 1970lerde de geniş bir şekilde uygulanmıştır63. Her ne 
kadar birkaç firma ayakta kalabilmişse de sistem esas olarak çökmüş ve bu yapı
lanmaya güvenenler büyük zararlarla yüz yüze gelmişlerdir.

Vatandaşların sürece ve aracılara olan güvenleri, kendilerini koruyacak (çe
şitli resmi uyarılara rağmen) mekanizmalara başvurmamaları zararın büyümesi
ne yardımcı olmuştur.

5.4. İkincil Piyasalar

5.4.1. İMKB Piyasaları

Daha önce ihraççısı tarafından yatırımcılara satılmış menkul kıymetlerin 
alınıp satıldığı borsa ve borsa dışı piyasalarm büyüklüğü, menkul kıymetlerin 
değerinden çok kaybetmeden kısa sürelerde alınıp satılması olarak tanımlana
bilecek olan likidite imkânlarının genişliği, birinci el piyasalarm gelişimini pozi
tif olarak etkileyeceği açıktır. Çünkü ikinci el piyasaların gelişmişliği ve likidite 
imkânlarmm büyüklüğü, birinci el piyasalarda hem ihracı hem de yatırımcıların 
bu kıymetlere yatırımlarını teşvik etmektedir (Soydemir 2009).

İkinci el piyasaların oluşumu ve gelişimi özel kesim firmalarının finansmanı 
kadar, kamunun finansmanını da belirlemiş ve hatta kolaylaştırmıştır. Nitekim 
ikinci el menkul kıymetler piyasalarının GSYİH içindeki payının gelişimi de söz 
konusu süreci işaret etmektedir. Menkul kıymetlerin ikinci el piyasalardaki işlem 
hacmi 1999 yılında GSMH'nın 13 katına kadar çıkmıştır (Tablo:6). Ancak bu ora
nın çok büyük kısmının, %76,4'ü gerek borsa, gerekse borsa dışı piyasalardaki 
repo /ters repo işlemlerinden oluşmaktadır. Kriz öncesinde ulaşılan bu düzey
2002 ve sonrasındaki istikrarla birlikte GSYİH'nm 4-5 katı düzeyine inmiştir. 
İkinci el piyasalardaki gelişmeler konusunda öne çıkan ikinci nokta ise, hisse se
netleri işlemlerinin üst düzeye çıktığı 1989 yılından sonra 1990'lı yıllar boyunca 
kaybettiği önemi 1999 yılı sonrasmda yavaş yavaş kazanmaya başlamasıdır.

63 1970'li yıllarda çok popüler olan çok ortaklı işçi şirketleri de yurt dışındaki vatandaşlardan hisse 
senedi karşılığı toplanan paralarla oluşturulmuştur. O dönemde işlemlerde tasarruf sahiplerine yasal 
hisse senetleri verilmesi ve kar garantisi verilmemesi nedeniyle "izinsiz halka arzlara" benzememiştir. 
Ancak kurulan şirketlerin pek çoğu yer seçiminden başlayarak, çeşitli yönetim sorunları nedeniyle 
yaşayamamış, DESİYAB (Devlet Sınai İşçi Yatırım Bankası) onlara yardımcı olmak amacıyla 
kurulmuşsa da bu tecrübe de tasarruf sahiplerinin güvenini zedeleyen uygulamaların başında yer 
almıştır
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KııhıHl- Elektronik Ticaret ve Borsalar Arası Rekabet

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler 1990'lı yılların ikinci yarısında ve özellikle 
2000'li yıllarda borsaların geleceğini adeta yeniden belirlemiştir. Piyasalar yeniden yapılan
mıştır. Bu dönemde borsaların işlem maliyetlerini azaltmalarına yönelik baskılar, onların 
yeniden organize olmalarına, elektronik işlemlere önem vermelerine, ortak mülkiyet ya
pısından (mutualization) kar amacı güden şirketler haline dönüşmelerine ve kendi hisse 
senetlerinin borsalarda kote olarak işlem görmesine yol açmıştır.

Teknolojik gelişmeler bir yandan aracıların rolünü azaltırken, bir yandan da işlemlerin 
elektronik ortamda yapılmasını ve dolayısıyla hem daha fazla sayıda işlemin daha hızlı ve 
daha düşük maliyetlerle yapılmasını getirmiştir. Bu ise var olan borsaların ECN (Electronic 
Communication Networks)'lerin rekabeti ile karşı karşıya kalan borsalarm yeni yollar üret
melerini ve verimliliklerini artırma uğraşlarını getirmiştir.

Tekelci konumları sarsılan geleneksel borsalar bir yandan kendi aralarmda birleşip 
ölçek ekonomisi yaratmaya çalışırken, bir yandan da yapılanmalarım değiştirip elektronik 
ticarete yönelmişlerdir. Bu süreç ise, doğal olarak fiziki bir mekânın öneminin giderek orta
dan kalmasını getirmiştir. Artık pek çok borsa da fiziki mekanlar nostalji olarak tutulmaya 
başlanmıştır.

Öte yandan Avrupa Birliği çerçevesinde uygulamaya sokulan ve "Tek Pazar" oluş
turmaya yönelik olarak getirilen MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)'in AB 
içinde herhangi bir üye ülkede alınan "lisans"ın diğer ülkelerde de aynen geçerli olması kap
samındaki karar, bu rekabet ve bütünleşme sürecine hız vermiştir. Bu çerçevede başta Paris 
ve Brüksel Borsaları olmak üzere Euronext'i oluştururken, karşılığında Deutsche Börse'nin 
başım çektiği İsveç Türev Araçlar Borsasının da katıldığı Eurex kurulmuştur. Daha sonra 
bunlar ABD'deki birleşme dalgasmın sonunda oluşan NewYork Stock Exchange (ki bu Arc
hipelago ile birleşirken) ve Nasdaq (Amex ile birleşmiştir) grupları ile birleşmişlerdir.

Borsalarm özel şirketler haline dönüşmesinin yaratacağı çıkar çatışmalarından kaçın
mak amacıyla Öz Düzenleyici Kurumların (Self Regulatory Organization-SRO) yerine, kar 
amacı gütmeyen NYSE Regulaton Inc. gibi kuruluşlar kurulmuştur (Stoll 2006, Haroutouni- 
an and Theissen 2008, Kokkoris And Caminal 2008, and Aggarwal and Dahiya 2006).

Ülkemizde ise bu dönemde İMKB, kurulması uzun süre tartışılan, ama kurulmayan 
KOBİ borsaları dâhil herhangi bir rekabetle yüz yüze kalmamış, tekel konumunu sürdür
müştür.

Bahsedilmesi gereken üçüncü nokta da hisse senetleri işlem hacmine iliş

kin gözlenen sürecin repo/ters repo hacminde de gözlenmesidir. 1990'lı yıllar 

boyunca ikinci el piyasaların neredeyse ikinci el menkul kıymet piyasalarının 

%85'ini repo oluştururken, 2001 krizi sonrasında söz konusu oran %74,8'e inmiş

tir. 2011 sonunda ise daha da azalarak %55,9'a inmiştir. Gözlerden kaçmaması 

gereken dördüncü nokta ise kriz dönemlerinde yatırımcıların görece repo/ters 

repo piyasasına ağırlık vermesidir. Nihayetinde vurgulanması gereken son nok-
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tada İMKB'de tahvil piyasasının faaliyete geçmesinin ardından tahvil işlemlerin 
borsa dışı piyasalardan İMKB'ye doğru kaymasıdır.

Hisse senedi piyasalarında gerek işlem hacmi gerekse endekslerin artması
na rağmen, yatırımcı sayısının (bakiyeli hesap sahibi sayısı) artmaması, aksine 
2001'den 2003'e kadar sürekli düşmesi, sonra artış eğilimine girmesine rağmen 
hala 2001 düzeyine çıkamamış olması ise, yatırımcıların piyasaya olan güveninin 
zayıflığı konusunda ipuçları vermektedir (Tablo:8).

Tablo:8-Yatınmcı Sayıları (Bin Adet)

Yıllar
İMKB Bakiyeli Hisse 

Senedi Yatırımcısı
İMKB Bakiyeli Hesap

HS Saklama 
Oranı (%)

Yatırım 
Fonu Açık 
Hesap S.

EYF
Hesap
SayısıYerli Yabancı Toplam Yerli Yabancı Toplam Yerli Yabancı

1999 427,2

2000 480,5

2001 1032,8 1139,0 50,6 46,8 997,8

2002 973,4 1104,7 55,7 42,8 1473,9

2003 906,7 1027,9 5,0 1032,0 48,0 50,7 2204,9

2004 889,0 1004,0 5,1 1009,2 44,5 54,1 2632,5 324,6

2005 884,1 1001,4 5,6 1007,0 33,7 66,3 2997,8 666,1

2006 921,1 6,0 927,1 1015,2 6,3 1021,4 34,7 65,3 2470,9 1133,8

2007 933,4 6,7 940,0 1032,8 6,9 1060,6 27,4 72,4 2998,5 1556,3

2008 983,3 6,6 989,9 1101,9 6,8 1128,5 32,5 67,5 2939,9 1859,8

2009 993,3 7,0 1000,3 1112,8 7,3 1137,8 32,7 67,3 2998,6 2141,3

2010 1035,6 7,5 1043,1 1162,1 7,9 1170,0 33,8 66,2 3248,6 2460,1

2011 1090,1 7,7 1097,8 1162,1 7,9 1238,6 37,9 62,1 3286,0 2836,8

Kaynak: SPK, TSPAKB

Not: ÎMKB Hisse senedi yatırımcılarına ilişkin 2001 Rakamları 5 Nisan 2002'ye, 2002 ra

kamları ise 31 Ocak 2003 ve 2010 Eylül ayı.

İşlem hacminin artışında yerli yatırımcılar değil, aksine yabancı yatırımcılar 
etkin olmuştur. Yabancılar hem sayı olarak, hem de alını satım olarak piyasaya 
katkıda bulunmuşlardır. Yabancı hisse senedi yatırımcıların sayısı 2006'dan beri 
sürekli artmıştır. Yabancıların işlem hacmindeki ağırlığı 2008 ve 2009 yılların
da devam eden krizin etkisiyle azalsa da, esasta artan bir çizgiyi izlemiş ve bu 
nedenle de saklamada yabancıların payı %78'e kadar çıkmıştır. Ancak 2010 ve 
sonrasında yerli yatırımcıların hem sayısında hem de saklama oranlarında artış 
gözlenmiştir (Tablo:8).

İMKB hisse senedi piyasalarında yatırımcıların sisteme olan güvenlerini ya
kından etkileyen bir gelişme de 1999-2001 krizi sürecinde TM SF'ye devir edi
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len bankalara (bunlardan dördü Toprakbank A.Ş., Yaşarbank A.Ş., Esbank A.Ş. 
ve Demirbank A.Ş. halka açık anonim şirket olmalarından dolayı hisse senetleri 
borsada işlem görüyordu) el konulması nedeniyle, hisse senetlerini elinde bulun
durarak onlara (bankalara) ortak olan tasarruf sahiplerinin mal varlığın bir anda 
ortadan kaldırılmış veya kullanılamaz hale getirilmiştir.

Tablo: 9- Yabancıların Hisse Senedi Alım-Satımları 
(Milyar Dolar)

Yıllar Alım Satım Net Saklama Tutarı

2000 15,1 CO -3,2 7,4

2001 6,3 5,8 0,5 5,6

2002 6,4 6,4 0,0 3,5

2003 9,2 8,2 1,0 8,7

2004 19,4 18,0 1,4 15,3

2005 42,6 38,5 4,1 33,8

2006 44,8 43,7 1 ,1 49,3

2007 74,3 69,8 4,5 70,2

2008 69,6 72,6 -3,0 42,2

2009 46,2 44,0 2,2 56,2

2010 67,6 65,5 2,1 71,3

2011 65,1 67,1 -2,0 45,9

Kaynak: SPK Yıllık Raporları

Bu bankalardan dolayı ve bankalara aktarılan kaynaklarm karşılığını almak 
amacıyla da bu bankaların ortak oldukları şirketlerin hisselerine el konulmuş, 
bazılarının lisansları iptal edilmiş ve bütün bunların sonucunda bu şirketlerin 
ve bankaların işlem sıraları ya kapatılmış ya da geçici olarak durdurulmuştur. 
Bazı şirketlerin (Çukurova Elektrik A.Ş., Kepez Elektrik A.Ş. ve Aktaş Elektrik 
A.Ş. gibi) lisanslarının (imtiyaz sözleşmeleri) iptali ile de borsada işlem sıraları 
kapatılmış ve ortaklar hisse senetleri üzerindeki mülkiyet hakları ortadan kaldı
rılmıştır. Bu konuda haklarının mülkiyet haklarına tecavüz edildiğini düşünen 
yatırımcılar konuyu mahkemelere taşımıştır.

5.4.2. İstanbul Altın Borsası

Dünya tarihi boyunca en güvenilir yatırım araçları arasında sayılan altının 
alınıp satıldığı vadeli işlemlerinin ve ödünç işlemlerinin yapıldığı İstanbul Altın 
Borsası (İAB) işlem hacmi dönem boyunca dalgalı bir seyir izlemiştir. İAB iş
lem hacmi en parlak dönemini 2000 yılında yaşamıştır. Daha sonraki yülarda ise, 
ekonomik krizin etkisiyle 2001'de en düşük seviyesine inmiş, 2009 yılma kadar 
süren artış trendi ise 2006 ve 2009 yıllarında azalışa dönmüş ve 2010'da işlem
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hacmi 114,7 tona inmiştir. Ancak dünya da altın fiyatlarındaki artışında etkisiyle 
2011'de 226,8'tona çıkmıştır (SPK 2012).

5.4.3. Vadeli İşlem ve Opsiyott Borsası (VOB)

Vadeli işlemler piyasası (futures market) ülkemizde uzun zamandan beri 
tartışılan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen finansal piyasaların önemli bir 
ayağıdır. Para ve menkul kıymetin tesliminin esas olduğu spot-nakit piyasaları
nın geleceğe yönelik gerek öngörü yapmakta eksik kalması, gerekse zamanlar ve 
piyasalar arasında risk aktarımını yapamaması, finansal piyasaların eksiklikle
rinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu eksikliğin tamamlanması, üre
ticilerin, ihracatçıların, yatırımcıların mal ve finansal piyasalardaki dalgalanma
lardan kendilerini vadeli sözleşmeler ve opsiyonlarla koruma imkânı tanımıştır 
(Demirçelik ve Soydemir 1989, Alptekin 2009).

TABLO: 10- VOB Sözleşmeleri

Emtia

Ege Standart Pamuk

Anadolu Kırm ızı sert Buğday

Altın

Dolar-Altın

Baz Yük Elektrik

Fiziki Teslimatlı Canlı Hayvan

Döviz

Türk Lirası/A B D  Doları

Türk Lirası/Euro

Euro-Dolar Çapraz Kuru

Fiziki Teslimatlı TL/A B D  Doları

Fiziki Teslimatlı TL/Euro

Endeks

İMKB 30 Endeksi

İM KB 100 Endeksi

İMKB 30-İMKB 100 Endeks Farkı

Faiz Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi Faizi

Kaynak: VOB

Vadeli işlem piyasalarının kurulması yönünde önemli bir etken de tarım
sal destekleme alımlarının Hükümet bütçesi üzerinde oluşturduğu yük olmuş
tur. 1988 yılında başlayan vadeli işlemler borsası kurulması süreci, 2001 yılında 
Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanması ve şirketin (Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası A.Ş.) ticaret siciline tescil ettirilip tüzel kişilik kazanması ile tamamlan
mıştır.
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Tablo: 11-Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası Temel Göstergeler

YIL Sözleşme
Türü

Sözleşme Sayısı 
(Bin) (I)

Hacim 
(Milyon TL)

Açık Pozisyon 
Sayısı (Bin)(II)

(II)/
(I)

(%)
YIL

Sözleşme
Türü

Sözleşme 
Sayısı 

(Bin) (I)

Hacim
(Milyon

TL)

Açık Pozisyon 
Sayısı (Bin)(II)

(II)/ (I) 
(%)

Endeks 165 659 6 3,6 Endeks 65.400 310.941 141 0,2

Faiz 2 20 0 9,2 Faiz 1 5 0 0,0

2005 Döviz 1.604 2.240 134 8,4 2009 Döviz 13.913 22.633 47 0,3

Emtia 0 1 0 1,5 Emtia 118 594 1 0,5

Toplam 1.771 2.919 140 7,9 Toplam 79.431 334.173 189 0,2

Endeks 2.194 10.608 28 1,3 Endeks 56.519 419.605 116 0,2

Faiz 3 26 0 0,0 Faiz 6 49.640 0 1,8

2006 Döviz 4.430 6.748 170 3,8 2010 Döviz 7.280 11.155 63 0,9

Emtia 1 4 0 0,3 Emtia 148 872 2 1,6

Toplam 6.629 17.386 198 3,0 Toplam 63.952 481.272 182 0,3

Endeks 17.017 107.606 123 0,7 Endeks 54.627 402.063 150 0,3

Faiz 0 3 0 0,0 Faiz 0,3 3 0 0,0

2007 Döviz 7.850 10.426 112 1,4 2011 Döviz 18.899 34.453 109 0,6

Emtia 0 0 0 3,6 Emtia 148 875 2 1,6

Toplam 24.867 118.035 235 0,9 Toplam 73.674 437.393 261 0,4

Endeks 40.335 188.231 123 0,3

Faiz 0 3 0 0,0 K avnak: VOB&SPKr Yıllık Raporları
2008 Döviz 14.110 19.629 86 0,6

Emtia 27 99 0 0,8

Toplam 54.473 207.963 209 0,4
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VOB vadeli işlem araçlarını çoğaltarak, yatırımcıların, üreticilerin, ihracat
çıların, ithalatçıların ve spekülatörlerin risk yönetimi olanaklarını artırmaya ça
lışmıştır. 2011 sonu itibariyle VOB'da toplam 15 tür sözleşme işlem görmektedir 
(Tablo:10). Mart 2005'te faaliyete geçen VOB'un işlem hacmi katlanarak artmış
tır. Gelişimde önceleri döviz işlemleri etkin olmuşken, kuruluşun ikinci yılından 
itibaren hisse senedi endeksleri üzerinden yapılan vadeli işlemler VOB'un ana 
işlem kalemini oluşturmuştur.

Bunlar dışında kalan emtia (pamuk, buğday ve altın) vadeli işlemleri artış 
gösterse de beklentilerin altında kalmıştır (Tablo:ll). Özellikle tarımsal pamuk 
ve buğday vadeli işlem sözleşmelerinin beklenen gelişmeyi gösterememesinin 
nedenleri arasında tarımsal mülkiyet yapısının çok parçalanmışlığı sayılabilir 
(Soydemir 2000 ve Soydemir 2004).

Açık pozisyon sayısının sözleşme sayısma olan oranı ise giderek düşme eği
liminde iken, 2010 ve 2011 de bu eğilimin tersine bir görüntü sergilemesi henüz 
karşılaşmayan emirlerin bulunduğunu göstermektedir.

5.5. Kurumsal Yatırımcılar

2000'li yıllarda sermaye piyasasında kurumsal yatırımcı alt yapısı oldukça 
çeşitlenmiş, kurumsal yatırımcılar hem sayı ve tür, hem de hacim olarak hatırı 
sayılır boyutlara ulaşmıştır. Yatırım fonları endüstrisi çeşitlenmiş, borsa yatırım 
fonları kurulabilir hale gelmiş, altın fonu gibi kıymetli madenlere yatırım yapa
bilen fonlar ile emtiaya yatırım yapabilen fonlar kurulmaya başlamıştır. Öte yan
dan emeklilik yatırım fonları, yatırım fonları endüstrisinde neredeyse en önemli 
aracı haline gelmiştir.

Kurumsal yatırımcıların pay değerlerinin (yatırım fonlarında katılma bel
gelerinin) kupür büyüklüklerinin küçük olacak şekilde esnek olması ve dolayı
sıyla küçük yatırımcılara hitap edebiliyor olması küçük yatırımcıların, yatırım 
fonları kanalıyla görece büyük kupürlü işlemlere dolaylı olarak katılabilmelerini 
getirmiştir. Küçük yatırımcılarında piyasalara girebilmesi nihayetinde menkul 
kıymet talebini canlı tutmuştur.

5.5.1. Yatırım Fonları

Menkul kıymet yatırım fonları 1999-2011 döneminde toplam değer olarak
24,8 kat artarak 30,2 milyar TL'ye ulaşırken sayı olarak 2,8 kat artarak 595'e ulaş
mıştır (Tablo:3). Türkiye'nin 2001 yılında yaşadığı bankacılık krizi ve ardından 
bazı bankaların TMSF devredilerek, bazı bankaların birleştirilmesi, bazılarının 
da satılmasıyla birlikte bu bankaların kurucusu oldukları yatırım fonlarının bir
leştirilmesine neden olmuştur. Yatırım fonlarının birleştirilmesiyle birlikte 2002 
yılında yatırım fonlarının sayısı azalmış, ama hemen ardından tekrar artmaya
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başlamıştır. Artışta önceleri A tipi yatırım fonları rol oynamışsa da, 2000 yılı ve 
özellikle de 2001 krizi sonrasında A Tipi yatırım fonlarının toplam içinde önemi 
giderek azalmıştır. 1999 yılında A tipi fonların toplam değerleri toplam fonların 
%23,2'sini oluştururken, 2011 yılında söz konusu oran %4,9'a kadar gerilemiştir. 
Bahsi geçen oranlar sayı olarak ise %51,9 ve %23,2 olmuştur. Zaman içinde A tipi 
fonlar giderek önemlerini kaybetmişlerdir.

Yatırım fonlarına yatırım yapan yatırımcı sayısı (açık hesap) ise, hisse senedi 
yatırımcılarından farklı olarak 2006 yılı haricinde sürekli olarak artmış ve 2011 
yılı sonunda 3,3 milyona ulaşmıştır (Tablo:3). Ancak dikkatlerden kaçmaması 
gereken nokta, söz konusu sayının 2005 yılından beri (2006 yılı hariç) genellikle, 
2010 ve 2011 hariç istikrarlı olup, neredeyse hiç değişmediğidir. 2004'den beri 
sekiz yılda, yatırım fonu katılımcı sayısı ancak %24,8 kadar artmıştır. A tipi ya
tırım fonlarının yatırımcılarının sayısı ise %163,4'lük bir artışla 277,3 bine ulaşa
bilmiştir.

Yatırım fonlarının portföylerinin dağılımı da genel olarak hisse senedi aley
hine gelişmiştir. Fonların portföylerindeki kamu kâğıtlarının payı %86,1'den 
%70,1'e inmiş ama buna karşılık borsa para piyasası araçları ile diğerin (daha çok 
da tahvil ve banka bonosu) payı artmıştır.

Yabancı yatırım fonları ise yurt dışında kurulduktan sonra SPKr tarafından 
kayda alınan Türkiye'de bir kısım katılma belgelerini (veya hisse senetlerini) 
Türkiye'de halka arz etmişlerdir. Halka arz edilen yabancı yatırım fonlarının sa
yısı 55'e inerken, portföy değeri de 53 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2007'den beri 
yabancı yatırım fonlarının portföy değeri düşme çizgisini devam ettirmiştir.

Yatırımcı sayılarına yönelik olarak vurgulanması gereken bir başka nokta 
da İMKB'de yerli yatırımcı sayısının (bakiyeli hesap) 2004 yılından beri %13,5 
kadar artmasıdır. A tipi yatırım fonları açık hesap sayısının İMKB bakiyeli hesap 
sayısından fazla olması, yatırım fonlarının görece daha hızlı artması, yatırımcıla
rın hisse senetlerine doğrudan yatırım yapmak yerine yatırım fonları ile dolaylı 
yatırımı tercih etmeleri ile açıklanabilir. Tabii ki bu açıklamanın bir altında yatan 
açıklama da yatırımcıların korunma isteğidir.

Yatırım fonlarının en çok yatırım yaptıkları araç olarak Borsa Para Piyasası 
(Takasbank Para Piyasası) son yıllarda önem kazanmaya başlamış olsa da, ana 
yatırım aracı kamu kâğıtları olmuştur. Ters repo ile birlikte düşünüldüğünde 
toplam değerin çok büyük bir kısmını oluşturmuşlardır. Dolayısıyla yatırım fon
ları esas olarak likit ve kamusal ağırlıklı bir yatırım politikası izlemişlerdir. Dö
nem boyunca portföy toplamın içinde kamu kağıtları hiçbir zaman %85'in altına 
düşmemiş, aksine kriz ve krizi takip eden yıllarda güvenli liman olarak kamu 
borçlanma araçlarına yönelmişlerdir. 2002 ve 2003 yıllarında portföy toplamın 
%97'si kamu kâğıtlarından oluşmuştur.

435



Türkiye'de Sermaye Piyasasının Tarifli / S  elim SOYDEMİR

Kutu:12 - Hedge Fonlar

2007 finansal krizine önemli katkısı olduğu ileri sürülen hedge fonlar ülkemizde "serbest 
yatırım fonu" olarak tanımlanmaktadır. Daha çok nitelikli yatırımcıların kaynaklarını bir 
havuzda toplamaları, genellikle menkul kıymetlere yatınm yapmaları nedeniyle ekonomik 
fonksiyonlan açısından yatırım fonlarına benzemektedirler (Harper 2003). Hedge fonlar, 
düzenlemelerin dışında kalan, yatınm danışmanı tarafından yönetilen özel sermaye havuzları 
olarak tanımlanabilir (Kambhu, Schuermann, and Stiroh 2007, Stultz 2007, ve Ertugay 2004).

Düzenlemelere tabi olmamaları yüzünden, yatınm fonlanna göre çok daha karmaşık yatırım 
stratejileri izleyebilmektedir. Stratejileri yatırım fonları yatırımcılarının kavrayışlarının 
dışında olabilmektedir. Düzenlemelerin dışında kalabilmek için özel gayret sarf etmektedirler. 
Bu nedenle de büyük fonlara yönelik yoğun satış stratejileri uygulamaktadırlar. Hisse 
senetlerini halka arz etmemekte, sadece nitelikli yatınmcılan (accredited investor veya 
qualified purchaser) kabul etmektedirler. Yatırım fonları küçük yatırımcılara yönelirken, 
halka arz süreçleri içinde yer almaktadırlar (Stultz 2007).

1. Yatırım fonlan genellikle uzun pozisyon (long selling-yatınm aracına doğrudan 
sahip olunması) stratejisi içinde faaliyet gösterirlerken, HF'lar hem uzun, hem 
de kısa pozisyonlar alabilmektedirler. Sahip olunmayan (short) kıymetlerin 
satışı ve kaldıraçlar da dâhil olmak üzere türev araç işlemlerini yoğun olarak 
kullanmaktadırlar.

2. Yatırımcılarının vergi pozisyonlarını takip etmekte ve vergi avantajı sağlamayı 
amaçlamaktadırlar.

3. ABD Yasalanna göre 15 kişiden az müşterisi olanların, yatırım danışmanlığı için 
SEC'ye kayıt olma zorunluluğu bulunmadığından, bu imkânı kullanmaktadırlar. 
Bazı HF yöneticileri SEC'ye kayıt olmayı prestij olarak değerlendirebilmektedirler.

4. HF'ların yatırım stratejileri ve mali yapıları YF'ları gibi saydam değildiler (Kambhu, 
Schuermann and Stiroh 2007). Zaten kamuya açıklama kurallarına tabi değildirler.

5. Yöneticilerin ücretleri YF'da daha çok sabit olarak belirlenirken, HF'larda 
performansa (bu nedenle de HF'nin riskini artırabilirler) dayalı ücretlendirme 
esastır.

6. YF'da yatırımcılar fonlarını istediklerinde nakde çevirebilirken, HF'larda bu 
kısıtlıdır ve genellikle dört ayda bir, bir ay önceden haber verilerek nakit çekişine 
müsaade etmektedirler.

7. YF'lan göreli getirileri hedeflerken HF'lar mutlak getiriler peşinde 
koşmaktadırlar.
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Dönem içinde yatırım fonları endüstrisinin gelişimi ve/veya kapsamının ge
nişletilmesi çerçevesinde Borsa Yatırım Fonları (BYF) ve Serbest Yatırım Fonları 
(hedge fonlar) kurulabilmesi düzenlenmiştir. BYF katılım belgelerinin borsada 
işlem görmesi esasına dayalı olması nedeniyle, genel yatırım fonu (katılma bel
gelerinin geri satın alınması) sistematiğinden ayrılmıştır.

Endeks fonlarda aynı çerçevede ele alınmaktadır. Ancak borsa fiyatı ile port
föy fiyatları arasında fiyat farkı oluşması ise arbitraj imkanlarmı güçlendirecek
tir. 2010 itibariyle 11 BYF toplam 235,5 milyon TL'lik portföye ulaşmıştır. Port
föylerinin %29,1'i hisse senetleri, %26,3'ü kamu borçlanma araçları ve %43,7'si 
ise altmdan oluşmaktadır.

Dünya literatürüne, 1949 yılında giren ve ardından ve özellikle de 1980'lerde 
hızlı gelişim gösteren hedge fonlar (serbest fonlar) geleneksel yatırım fonu strate
jileri dışında, nitelikli yatırımcı olarak adlandırılan yatırımcılara hizmet sunmak 
amacıyla kurulmaktadırlar (Yıldız 2004). Hedge fon sistemi serbest yatırım fonu 
düzenlemesiyle Türkiye'de de kurulabilir hale gelmiştir.

5.5.2. Emeklilik Yatırım Fonları

Bireylerin emeklilik dönemlerinin finansmanına yönelik birikimlerinin top
lanması, değerlendirilmesinin kamu sosyal güvenlik sistemi dışında yapabilmek 
amacıyla geliştirilen bir portföy yönetim sistemidir. Bireyler açısından kendi 
emekliliklerini finanse etmek amacı taşısa da, kamu açısmdan bir yandan sosyal 
güvenlik sistemini destekleyici, bir yandan da ekonomide uzun vadeli fon arzı
nın yaratılmasına yönelik bir yapılanmadır.

Bazı ülkelerde özel emeklilik sistemleri sosyal güvenlik sistemin destekle
yicisi ve işverenler tarafından şirketlerin kendi bünyelerinde uygulanırken (Al
manya gibi), bazı ülkelerde ise sosyal güvenlik sisteminin temel direği olarak da 
uygulanmaktadır. Özel emeklilik sisteminin sahip olduğu varlıklar, uygulandığı 
ülkede kendisine verilen öneme bağlı olarak oldukça yüksek boyutlara ulaşabil
mektedir.

Emeklilik sistemlerinde iki temel plan bulunmaktadır. Birincisi Başlangıçta 
Belirlenmiş Fayda (defined benefit) diğeri ise Belirlenmiş Katkı Payları (Defined 
Contribution Plans)'dır. Birincisi, genellikle sosyal güvenlik sistemlerinde kul
lanılan sigortalının alacağı ödemenin64 başlangıçta örneğin son aldığı ücretin bir 
oram olarak belirlenmiş (çalışılan şirket veya sponsor tarafından taahhüt edi
len) olan sistem iken, İkincisinde sigortalının (sigortalmm hesabına ödenen diğer 
katkılarda dahil) ödediği primlerin onun adına belli planlar dahilinde işletilip, 
ulaşılan değerin emeklilik aşamasında kendisine ödenmesidir (Soydemir S ve O.

64 Bu genellikle önceden belirlenen ve ödenen primlerle oransal uyumu oldukça tartışmalı olan ve 
daha çok da derece ve görev yerine göre oluşan karmaşık bir hesaplamaya dayanmaktadır.
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Altun 1991, Soylu S. 2004). Belirlenmiş katkı paylarının sigortalı açısından taşıdı
ğı risk ise emeklilik süresinin dolması sırasında portföyde yer alan kıymetlerin 

değer kaybına uğramasıdır. Bu risk birikim süresi içinde de varlığını devam et
tiren bir risktir.

Türkiye'de sistem 2003 yılında çıkarılan "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Ya
tırım Sistemi Kanunu" tarafından düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Kanuna 
göre Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan belirli katkı esasına dayalı plan
lar çerçevesinde sigortalıların yatıracakları primler Hazine Müsteşarlığı tarafın
dan kuruluşuna izin verilen emeklilik şirketleri tarafından kurulacak, SPK'nın 
izni ile kurulacak ve yine Kurul'un izni ile kurulmuş olan portföy yönetim şirket
lerince yönetilecek olan emeklilik yatırım fonlarında bireysel katılımcı bazında 
değerlendirilecektir. Emeklilik hakkı kazanılabilmesi için sisteme 10 yıl boyunca 
katkı yapılması ve katılımcının en az 56 yaşlında olmuş olması gerekmektedir. 
Katılımcı bir yılsonunda katıldığı sistemi beğenmezse aynı şirket tarafından yö
netilen fonlar arasında değişiklik yapabileceği gibi, başka bir şirket tarafından 
yönetilen başka bir plana geçiş yapabilecektir.

Bireysel Emeklilik Şirketleri de bireysel katılımcılar adına yönettikleri bu 
portföylerden sundukları hizmetler için ücret alacaklardır.

Tablo: 12-Tüm Emeklilik Yatırım Fonları

Yıl Fon
Sayısı

Toplam 
Değeri 

(Milyon TL)

Yatırımcı
Sayısı

(Adet)

HS
(%)

KB
(%)

TR
(%)

BPP
(%)

YMK
(%)

Diğer
(%)

2003 68 42,8 - 11,2 69,5 13,8 0,8 4,2 0,6

2004 81 296,1 324,6 13,3 72,4 9,1 3,3 1,8 0,0

2005 96 1.219,0 666,1 11,1 80,4 5,3 0,9 0,8 1,4

2006 102 2.821,4 1.133,8 8,6 73,0 14,4 2,5 0,7 0,8

2007 104 4.558,9 1.556,3 11,6 68,9 13,7 0,4 0,5 4,9

2008 121 6.041,6 1.859,8 7,7 69,7 15,7 0,0 0,5 6,4

2009 130 9.105,1 2.141,3 10,0 68,7 15,3 0,4 0,3 5,3

2010 140 12.018,0 2.460,1 12,0 57,8 13,4 0,1 0,1 16,7

2011 165 14.435,2 2.836,8 12,1 60,2 11/9 0,5 0,8 14,5

Kaynak: SPK, Aylık Bültenleri.

HS: Hisse Senedi, KB: Kamu Borçlanma Aracı, ÖT: Özel Kesim Tahvili, 

TR:Ters Repo, YMK:Yabancı Menkul Kıymet, BPP: Borsa Para Piyasası
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Kurumsal yatırımcılar içinde uzun dönemli olarak fon toplayıp, uzun vadeli 
fon yaratması ve topladığı fonları uzun vadeli olarak değerlendirip, menkul kıy
metler piyasalarında düzenleyici rol oynaması beklenen bireysel emeklilik siste
mi, nihayet 2003 yılında düzenlenerek uygulanabilir bir hale gelmiştir.65. Bireysel 
emekliliğin uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte, sosyal güvenlik sistemini 
destekleyici ve dolayısıyla da sosyal güvenlik üzerindeki baskıları hafifletici bir 
mekanizmaya dönüşeceği düşünülmüştür.

EMY hem sayısı, hem de portföy büyüklükleri zaman içinde artmış ve 14,4 
milyar TL'lik bir portföy büyüklüğüne ve 2,8 milyon katılımcı sayısma ulaşmıştır.

Emeklilik yatırım fonlarının portföy dağılımında ise, genel yatırım fonlarına 
benzer şekilde kamu borçlanma araçları (ters repo dahil) %72,1 ile ana kalemi 
oluştururken, hisse senetleri %12'ler düzeyinde yer almıştır. Kamu borçlanma 
araçlarının payı 2010 yılına kadar %80'lerin üzerinde seyrederken, 2010 ve sonra
sında 571,2 ve %71,1'e inmiştir. Ancak buna karşılık Diğer kaleminde artış izlen
mektedir. Bu da tahvil ve banka bonolarından oluşmaktadır (Tablo:13).

5.5.3. Yatırım Ortaklıkları

Kurumsal yatırımcıların bir diğer başlığını ise yatırım ortaklıkları oluştur
maktadır. Yatırım fonları kadar yaygınlaşmamış olsa da, yatırım ortaklıkları ser
maye piyasalarında yer tutmuştur. Yatırım ortaklıklarının fonlardan en önemli 
farklılığı, kayıtlı sermayeli anonim ortaklık olarak kurulmaları (tüzel kişilikleri
nin olması) ve dolayısıyla da hisse senetlerinin likiditasyonun borsalarda (ikinci 
el piyasalarda) yapılıyor olmasıdır (Soydemir ve Altun 1991 ve Soydemir 1993b). 
Yatırım ortaklıkları 3 türde faaliyet göstermektedirler.

5.5.3.1. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Yatırım ortaklıklarının ilki menkul kıymetlere yatırım yapan yatırım ortak
lıklarıdır. Sayıları 2011 itibariyle kapanmalarla (kurucularının birleşmesi veya 
kurucuların kendi fonlarını birleştirmeleri) birlikte 26'ya inen menkul kıymet ya
tırım ortaklıklarının toplam portföy büyüklüğü de yatırım fonlarının çok gerisin
de kalmıştır. MKYO'nm net aktif değerleri toplamı 689,3 milyon TL'ye inerken, 
piyasa değerleri de 478,3 milyon TL olmuştur. Ancak dikkat çeken bir nokta,
1998 yılından beri yatırım ortaklıklarının piyasa değerlerinin toplamı net aktif 
değerlerinin altmda olmasıdır. Piyasa değerinin daha düşük olması ise yatırım 
ortaklıklarının hisse senetlerinin piyasadan toplanarak, şirketlerin ele geçirilme
sine imkân tanımaktadır. Fakat yatırım ortaklıklarında var olan imtiyazlar onlara 
yönelik ele geçirme işlemlerini ortadan kaldırmaktadır.

65 Aygiin 2007, Soydemir ve Altım 1991'e bakılabilir.
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Tablo: 13- Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Yıl Sayı
Net Aktif 

Değeri 
(Milyon TL)

Piyasa 
Değeri 

(Milyon TL)

Portföy Dağılımı 
(%)

HS KB TR BPP YMK Diğer

1998 17 20,7 14,4 50,5 14,5 34,6 0,0 0,0 0,5

1999 21 84,2 65,4 57,1 13,0 27,0 0,0 0,0 2,9

2000 21 78,6 69,7 56,2 12,4 30,6 0,0 0,0 0,8

2001 22 128,2 95,3 51,3 23,1 22,8 0,0 0,0 2,8

2002 22 138,9 71,4 47,1 32,1 20,5 0,0 0,0 0,3

2003 22 223,7 159,3 54,6 32,9 11,8 0,0 0,0 0,7

2004 23 314,4 297,6 62,6 27,2 8,3 2,0 0,0 0,0

2005 26 488,2 452,0 53,4 31,5 12,6 2,5 0,0 0,0

2006 30 539,9 424,0 50,8 25,6 20,3 3,1 0,0 03

2007 33 688,5 432,8 43,4 35,3 20,7 0,4 0,0 0,2

2008 34 552,8 492,1 35,8 41,6 21,3 0,2 0,2 1,0

2009 33 712,0 500,8 35,2 37,6 26,2 0,1 0,2 0,7

2010 31 750,0 563,7 37,1 38,7

00rH 0,3 0,3 53

2011 26 6893 478,3 30,0 39,9 11,5 4,3 0,2 14,1

Kaynak: SPKr Bülten

5.5.32. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

İkinci tür yatırım ortaklıkları ise Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarıdır 
(GSYO). GSYO'lara ilişkin düzenlemelere gidilirken beklenen GSYO'ların (o za
manki adıyla Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının) ekonomik krizden çıkıl
masında, sermaye birikiminde ve ülkenin uluslararası rekabette önemli katkılar 
sağlayabileceğiydi (Soydemir 1994). Ancak 11 yıllık bir sürede sadece dört giri
şim sermayesi yatırım ortaklığının kurulmuş olması beklentilerin henüz karşı
lanmaktan çok uzak olduğudur.
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Tablo: 14-Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

Yıl Sayı Net Aktif Değeri 
(Milyon TL)

Piyasa Değeri 
(Milyon TL)

Portföy Dağılımı 
(%)

RSY KB BPP TR Diğer

2000 1 3,3 2,8 54,2 0,0 0,0 45,8 0,0

2001 1 3,9 7,2 57,2 0,0 0,0 5,7 37,1

2002 1 3,8 4,2 62,5 17,0 0,0 0,0 20,5

2003 1 4,1 4,3 57,8 41,9 0,0 0,0 0,3

2004 2 104,3 85,2 74,3 0,0 0,0 0,0 25,7

2005 2 110,8 93,2 48,4 0,0 0,0 0,0 51,6

2006 2 126,6 95,9 53,7 46,3 0,0 0,0 0,0

2007 2 128,8 53,4 53,7 24,2 0,0 0,0 22,1

2008 2 141,3 40,8 52,4 13,7 0,0 0,0 33,9

2009 2 154,4 81,9 40,8 19,0 0,0 0,0 40,2

2010 2 170,1 187,1 54,8 8,0 0,0 0,0 37,2

2011 4 608,1 679,1 73,2 1,2 0,0 1,0 24,6

RSY: Risk Sermayesi Yatırımı 

Kaynak: SPKr Bültenleri

5.53.4. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) hem hacim olarak, hem de sayı 
olarak diğer yatırım ortaklıklarından hızlı bir gelişme göstermiştir. Bunda da 
gayrimenkule yapılan yatırımların önemli olduğu vurgulanmalıdır. 2011 sonu
na kadar sayıları 21'e çıkan GYO'larının net aktif değerlerinin toplamı da 13,9 
milyar TL'ye yükselmiştir. GYO'ların hisse senetlerinin piyasa değerleri toplamı 
MKYO'larına benzer nedenlere net aktif değerlerinin altında seyretmiştir.

GYO'larının portföyleri ise gayrimenkullerden ve gayrimenkul projelerinden 
oluşmaktadır. 2007'de başlayan dünya krizinin de etkisiyle 2007 yılında kaynak
ların önemli bir bölümü projelere değil de kamu borçlanma araçlarına yatırılması 
dikkati çeken bir noktayı işaret etmektedir. Ancak sonraki yıllarda gayrimenkul 
(ve diğer) dışmdaki araçları payı giderek düşmüştür. Vurgulanması gereken nok
ta GYO'ların da piyasa değeri aktif değerlerinin altında seyretmesidir.
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Tablo : 15- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Yıl Sayı Net Aktif Değeri 
(Milyon TL)

Piyasa Değeri 
(Milyon TL)

Portföy Dağılımı 
(%)

G GP KB TR BPP Diğer

1997 2 8,8 15,0 45,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0

1998 5 135,8 37,5 84,7 10,7 2,7 1,9 0,0 0,0

1999 8 418,5 421,0 17,6 65,2 4,4 12,8 0,0 0,0

2000 8 531,9 313,3 47,2 43,9 3,6 4,4 1,0 0,0

2001 8 890,6 476,0 73,0 25,4 1,1 0,4 0,2 0,0

2002 9 1.081,1 338,7 72,8 23,1 2,4 0,2 1,5 0,0

2003 9 1.178,9 543,1 72,2 20,1 5,4 0,0 2,4 0,0

2004 9 1.382,9 1.445,8 90,6 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0

2005 9 2.209,4 2.489,2 84,9 0,0 0,0 0,0 14,7 0,4

2006 11 2.480,9 2.081,7 93,8 0,2 6,0 0,0 0,0 0,0

2007 13 3.886,0 3.190,0 82,2 0,1 17,5 0,0 0,0 0,0

2008 14 4.269,4 3.045,9 86,8 3,4 4,3 0,0 5,5 0,0

2009 14 4.346,0 2.853,8 69,5 17,4 4,4 0,0 0,0 8,6

2010 21 13.907,4 11.062,3 58,1 24,3 1,8 0,0 0,0 15,8

2011 23 18.742,1 12.717,3 41,8 48,5 9,7

G: Gayrimenkul Yatırımı, GP: Gayrimenkul Projesi; 2011 rakamları Eylül'e aittir. 

Kaynak: SPKr Bültenleri

5.6. Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu

5.6.1. Takasbank

Menkul kıymetler piyasalarında alım satım işlemlerinin sağlıklı işlemesi 
açısından vazgeçilmez bir yapı el değiştirmenin zamanında ve güvenli bir şe
kilde yapılmasıdır. Piyasada menkul kıymetlerin takas ve saklamasını yapmak 
amacıyla kurulan ve kendisine imtiyaz verilmiş olan Takasbank'a, SPK tarafın
dan VOB'un faaliyete geçmesiyle birlikte VOB'un takas merkezi olma görevi de 
verilmiştir. Vadeli işlemler borsalarında işlemlerin takasa karşı yapılıyor olması 

(takasın satıcıya karşı alıcı, alıcıya karşı satıcı olması) ve günlük hesaplaşmanın 
da takas kanalıyla yapılması Takasbank'ın görev alanının genişlemesini getir

miştir.
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5.6.1.1. Elektronik Transfer Sistemleri ve Para Piyasası

Öte yandan, aracı kuruluşların bankalar yerine kendilerinin de katılabi
leceği bir fon transferi sisteminin olmasının, onların bağımsızlığını ve rekabet 
imkânlarını geliştirebileceğinden hareketle Takasbank Elektronik Transfer Siste
mi (TETS) adı altında bir sistem (Kasım 2007) kurulmuştur. Böylece aracı kurum- 
ların, bankacılık sistemi, diğer aracı kuruluşlar ve Takasbank ile yapacakları TL 
fon ve menkul kıymet aktarımları ve bu aktarımlarla ilgili hesap uygunluk işlem
lerinin bilgisayar ortamında yapılması, izlenmesi ve gerekli belge ve raporların 
üretilmesi bu sistem üzerinden sağlanmaya başlanmıştır (Takasbank 2007).

Aracı kurumların kısa vadeli nakit fazlaları değerlendirdikleri veya eksik
liklerini giderdikleri Bankalararası Para Piyasası gibi bir piyasa olan Takasbank 
Para Piyasası (Şubat 2006) oluşturulmuştur. Böylece; kısa dönemli nakit fazlası 
olup, bunu organize bir şekilde değerlendiremeyen aracı kuruluşlar ile kısa dö
nemli nakit ihtiyacı olan ve bu ihtiyacmı uzun vadeli varlıklarını elden çıkar
madan karşılamak isteyen aracı kuruluşlar Takasbank Para Piyasası kanalıyla 
karşılaşmaları sağlanmıştır. Söz konusu işlemlerden doğan yükümlülüklerin 
Takasbank'ın garantisi altında işleyen bu piyasa ile aracı kurumlara bankalarla 
olan rekabette destek verebilecektir. Piyasadan beklenen bir başka avantaj ise, 
aracı kurumlar arasındaki para işlemlerinin kolay, hızlı ve güvenilir bir yapı 
oluşturmasıdır (Takasbank 2007). Bu suretle büyük ölçüde çok kısa vadeli kay
nak kullanımını gerektiren takas taahhütleri zamanında kapanabilmekte, takas 
aktarımları erken yapılabilmekte ve dolayısıyla da takas alacakları zamanında 
nemalandırılabilmektedir.

5.6.1.2. Açığa Satış ve Kredili İşlemler

Piyasalarda portföy yönetim imkanlarını geliştirebilmek için, yatırımcıların, 
piyasaların trendlerinden hareketle spekülatif yatırım yapmak ve/veya düşme 
eğilimindeki piyasalarda yatırım yapabilmek için ellerinde olmayan menkul 
kıymetleri açığa satış olarak da tanımlanan yöntemi kullanabilecekleri mekaniz
maların oluşturulması gerekmiştir66 Ancak bu mekanizmanın kullanılabilmesi 
için menkul kıymetlerini ödünç verecek yatırımcılara ihtiyaç vardır. 2003 yılında 
çıkarılan "Kredili Alım Satım ve Açığa Satış" tebliği ile söz konusu piyasamn 
sağlıklı, güvenli ve önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde işlemesi düzen
lenmiş ve daha sonra da SPK tarafından Takasbank çatısı altında bu piyasanın 
oluşturulması sağlanmıştır.

66 Açığa satış için Rieh And Moore 2002'e bakılabilir.
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5.6.I.3. Brüt Takas

Takas uygulamalarında netleştirme uygulanmaktadır. Uygulamaya göre, 
aracı kurumların, iki seans süresince gerçekleştirdikleri işlemlerinde hisse ba
zında ve toplam TL olarak netleştirme yapılmaktadır. Bu çerçevede, aynı günkü 
iki seansta, bir hisse senedinde hem satış hem de alış işlemi yapan aracı kuruluş, 
satış toplamı alış toplamına mahsup edilerek çıkan net bakiyeye göre söz konusu 
hisse senedi üzerinden takasa borçlandırılmakta veya alacaklandırılmaktadır. Bu 
durumunda bir birine yakın çok sayıda alım satım emri vermek bir yandan işlem 
hacmini artırırken bir yandan da söz konusu hisse senetlerinde yüksek piyasa 
var algısı yaratabilmektedir.

Öte yandan benzeri uygulama tüm hisse senetleri üzerinden de yapılmakta
dır. Bu çerçevede alım satımlar genel olarak netleştirilmekte ve aracı kuruluşun 
alış tutarları fazla ise aracı kuruluş takasa nakit borçlu, satış tutarları fazla ise 
takastan nakit alacaklı olmaktadır. Netleştirme uygulaması sayesinde bir hisse 
senedinde gün içerisinde alım satım gerçekleştiren bir yatırımcı sadece gerçek
leştirdiği alım veya satım sonucundaki net fark miktarı kadar teslim yükümlülü
ğüne tabi olmaktadır.

Netleştirme uygulamaları nihayetinde manipülasyonlara açık bir zemin hazır
lamaktadır. SPK bu noktadan hareketle bazı senetlerde "brüt takas" uygulamasına 
geçilmesine karar vermiş ve uygulamaya 01.10.2010 tarihi itibariyle geçilmiştir.

Brüt takas'a göre netleştirme işlemi kaldırılmış hisse senetlerinde alım yap
mak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında alımlarmı karşılayacak 
tutarda nakit, satım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında 
satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir. 
Uygulama ile hisse senetlerinin piyasasında üçüncü kişiler nezdinde yanlış intiba 
uyandırabilecek ve piyasaya net katkı sağlamayan nitelikteki alım-satım işlemle
ri ile olağandışı fiyat-miktar hareketlerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

5.6.2. Merkezi Kayıt Kuruluşu

1999 Kanun değişikliği ile gündeme gelen Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 
2U01 yılında kurulmuştur. Kaydileştirilme sürecinin bir parçası olan MKK'da, 
sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtlar ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sa
hipleri itibariyle bilgisayar ortamında tutulmakta ve kayıt edilen senetlerin kâğıt 
olarak basımı yapılmamaktadır. Sermaye piyasası araçlarının MKK sisteminde 
kayıt altına alınmasıyla merkezi saklamaya, işletime ve basıma yönelik maliyet
lerde tasarrufa gidilmekte, sahtecilik, kaybetme ve çalmma risklerinin ortadan 
kaldırılması, sistemik risklerin azaltılması ve piyasaların ve işlemlerin şeffaflığı 
ve güvenilirliği amaçlanmaktadır. Tabiî ki bu işlemler için MKK tarafından yatı
rımcılardan bir ücret alınmaktadır.
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5.7. Muhasebe Standartları ve Bağımsız Denetim

Küreselleşme olgusu bir yandan sermayenin sınır tanımadan tüm dünyayı 
dolaşmaya başlamasmı getirmiş, diğer yandan da söz konusu gelişme sonucun
da yerel yaklaşımlar yerine, özellikle muhasebe standartları ve şirketlerin uy
makla yükümlü oldukları konularda dünya çapında çeşitli uyumlulaştırmaları 
getirmiştir. Kurumsal yönetim bu uygulamalardan birisini oluştururken, muha
sebe standartlarında da uluslararası uyum veya paralelliklerin oluşturulmasına 
gidilmiştir. IOSCO (International Organization of Securities Exchanges Commis
sions) ve AB çatısı altında söz konusu uyumlulaştırma çalışmaları yapılmıştır 
(IOSCO 2005 ve Birch 2004). Düzenlemelerle muhasebenin kendine has bir dili 
olmasından hareketle, gerek muhasebe standartlarında, gerekse raporlama stan
dartlarında dünya çapında aynı dilin oluşturulması amaçlanmıştır.

5.7.1. Muhasebe Standartları

2003 yılında yayınlanan "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hak
kında Tebliğ"i ile ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören 
anonim ortaklıkların, aracı kurumların, portföy yönetim şirketlerinin ve konsoli-

Kuttı: 12-Sarbanes-Oxley Yasası

ABD'nin en büyük bağımsız denetim şirketlerinden olan Arthur Andersen'in Enron krizinde 
ciddi rol oynaması, kendisine çok güvenilen bağımsız denetim mekanizmasının yeniden ele 
alınmasını getirmiştir. Böylece hem bağımsız denetime olan güvenin yeniden canlandırılması 
ve bağımsız denetçilerin denetledikleri firmalardan bağımsızlıklarının sağlanması amacıyla 
Temmuz 2002'de ABD'de Sarbanes-Oxley Yasası çıkarılmıştır (Yurdakul 2010, Süer 2004; 
Özkul 2003; Romano 2009).

Yasa ile birinci olarak, denetlenen firmaların kurumsal sorumlulukları (denetim komitesi, 
mali raporların içeriğinden sorumluluk, ayrıntılı mali beyanlar, analistlerin bağımsızlığı) 
düzenlenmiştir. İkinci olarak düzenlenen konu ise, bir muhasebe reformu yapılmış ve bu 
kapsamda Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (Public Company Accounting 
Oversight Board) kurulmuştur. Yasa ile son olarak, denetçinin bağımsızlığı düzenlenmiştir. 
Bağımsız denetim firmalarının denetimini yapmakta oldukları şirkette yapamayacakları 
işler sıralamıştır. Böylece bağımsız denetim firmalarının denetimini yaptıkları şirketlerle 
arasmda olabilecek çıkar çatışmalarının mümkün olduğunca azaltılması yoluna gidilmiştir. 
Denetçilerin rotasyonu da çıkar çatışmalarının engellenmesinin en önemli unsuru olarak 
düzenlenmiştir.

Bütün bunların yanında yasa, finansal sistemin güvenilir ve sağlıklı işlemesinin piyasa 
sisteminin en önemli noktası olmasından hareketle, denetimlerin sağlıklı olmasını 
engelleyenlere, yanıltıcı bilgi üretenlere ve benzeri olaylardaki sorumlulara 20-25 yıl 
arasmda hapis cezası verilmesini düzenlemiştir.
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dasyon kapsamına alınan diğer işletmelerin, gerek muhasebelerinde, gerekse de 
yayınlayacakları mali raporlarında uyacakları ilkeler belirlenmiştir. İlgili tebliğ 
ise Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) esas 
alınarak hazırlanmıştır. 2004 yılında da çıkarılan bir tebliğ ile "esas alınmanın" 
ötesine geçilmiş ve Kurul'un muhasebe standartları açıklamaları saklı kalmak 
koşuluyla, şirketlerin UMS/UFRS'ye uymalarının Tebliğ'de öngörülen düzenle
me ve ilan yükümlülüklerine uyma hükmünde olduğu kabul edilmiştir.

Aynı sürecin devamında da 2008 yılında UMS/UFRS'ler, Avrupa Birliği'nin 
finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri, Türkiye Muhasebe Standartları Ku
rulu (TMSK) tarafından yapılan çalışmalar ile yeni Türk Ticaret Kanunu tasa
rısında yer alan hükümler göz önünde bulundurularak "Sermaye Piyasasında 
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" yayınlanmıştır.

Bu kapsamda;

• Sermaye piyasalarında bilgi sorunun çözümüne yönelik olarak en önem
li unsur olan kamuyu aydınlatma amacıyla, finansal tabloların.2008 yılı 
başından itibaren AB tarafmdan kabul edilen haliyle UMS/UFRS uygu
lanacak ve bu standartlara aykırı olmayan Türkiye Muhasebe Standart
ları Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları esas alınabilecektir.

• Finansal raporlar; finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve yönetim 
kurulu faaliyet raporlarını kapsayacak şekilde yeniden tanımlanmıştır. 
Tebliğe tabi şirketlerin periyodik olarak hazırladıkları finansal tabloları 
ve bunlara ilişkin olarak kamuya açıkladıkları sorumluluk beyanları ile 
varsa bağımsız denetim raporlarının yanında yıllık ve ara dönem yöne
tim kurulu faaliyet raporlarının da periyodik olarak kamuya açıklanma
sı zorunluluğu getirilmiştir.

• Finansal raporların ilanına ilişkin sürelerde de Avrupa Birliği mevzuatı
na uyum sağlanmaktadır.

Borsa şirketleri, kamuya açıkladıkları finansal raporlarını kendi internet si
tesinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutmakla yükümlüğü getirilmiştir.

5.7.2. Bağımsız Denetim

1999 Yasa değişikliklerinden sonra kamunun aydınlatılması ve yatırımcıla
rın tam ve zamanında bilgi sahibi olmalarında (bilgi üretiminde) bağımsız de
netim firmalarına yüklenilen rol ve onların uyacakları ilkelerde Sarbanes-Oxley 
yasasının hemen ardmdan onunla benzeri düzenlemelere gidilmiştir. 2002 çıka
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rılan tebliğ ile bağımsız denetimin bağımsızlığını ve güvenilirliğini artırmaya 
yönelinmiştir. Bu amaçla,

1. Bağımsız denetim firmaları ve çalışanlarının denetimini yaptıkları şir
ketler ve yöneticileri ile aralarında olabilecek çıkar çatışmalarının engel
lenmesi, bağımsızlığın güçlendirilmesi ve bu nedenle bağımsız denetim 
ve danışmanlık faaliyetlerinin bir birinden ayrılması,

2. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin denetimden sorumlu bir 
komite oluşturulmaları,

3. Şirket yöneticilerinin finansal tablolar ile yıllık raporlarının hazırlanma
sı, halka sunulması ve doğruluğuna ilişkin olarak "gerçeğe uygunluğu 
ve doğruluğu" ifade etmek amacıyla beyanda bulunmaları,

4. Kurumsal sorumlulukları düzenlenmiştir.

Öte yandan 2006 yılında çıkarılan bir başka tebliğ ile Kurul tarafından, AB 
direktifleriyle uyumlu olacak şekilde Uluslararası Bağımsız Denetim Standartla
rı Hakkında yeni düzenlemelere gidilmiştir. Amaçlanan ise, birikmiş tecrübeler
le uluslararası tecrübelerin birleştirilerek sayıları 92'ye ulaşan bağımsız denetim 
firmalarının bağımsız denetimin kalitesinin artırılması olmuştur. Bağımsız dene
timlerin uluslararası standartlar kapsamında yapılması istenmiştir.

Bağımsız denetimin bağımsızlığını sağlayan (veya aksini etkileyen) en 
önemli unsurlardan birisi bağımsız denetçinin hem denetçilik hem de danışman
lık yapmasıdır. Ama ötesinde bir başka sorunda bağımsız denetçinin rotasyonu 
oluşturmaktadır (Yurdakul H: 2010). Temel amacı aşinalık riskinin denetçinin 
bağımsızlığı ve denetim kalitesi üzerinde yaratacağı negatif etkiyi azaltmak ola
rak tanımlanan rotasyon, 2000'ler öncesinde de uygulanırken Enron Skandalın- 
dan sonra sorumlu ortak baş denetçinin rotasyonu konusunda fikir birliği oluş
muştur, bu fikir birliği Sarbanes-Oxley yasasında da yer almıştır.

Türkiye'de rotasyon ilk 1987 Yönetmeliğinde yer almıştır. Bağımsız denet
çi kuruluş, azami sürenin ötesinde (en fazla 4 yıl) ikinci defa seçilemeyecektir. 
2002 Tebliğinde de bağımsız denetim kuruluşları en çok 5 hesap dönemi için 
seçilirlerken, yeniden sözleşme imzalayabilmeleri için 2 hesap dönemi geçmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. 2006 yılında ise süre 7 yıla çıkarılmış, 2 hesap dönemi 
boş geçilmesi zorunluluğu korunmuştur. Ancak "büyük denetim kuruluşlarının 
başvurusu" üzerine ve ABD ve AB uygulamalarında rotasyonun sorumlu ortak 
baş denetçinin değiştirilmesi olarak ele alınmasından hareketle, bazı koşulları 
sağlayan bağımsız denetim kuruluşlarına bu imkân tanınmıştır. Özellikle sorum
lu ortak 25 adet baş denetçi dâhil, en az 75 denetçisi olanlar için bu yumuşatma 
getirilmiştir (Yurdakul H.2010).
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6. Sonuç

Bir tarih denemesinin çeşitli zorluklarından bahsedilebilir. Birincisi insanın 
kendi içinde bulunduğu bir süreç için bazı değerlendirmeler yapmasının yarat
tığı zorluklardır. Zorluklar, büyük ihtimalle kurumsal düşünceden yoğun bir 
şekilde etkileniyor ve insana farklı fikir oluşturmada bir hayli engel çıkarıyor. 
İkinci nokta ise geçmişten bugüne yaklaştıkça her şey birden "daha çok önem 
kazanıyor" dolayısıyla teferruatları veya ikincil önemlileri ayırmak giderek zor
laşıyor. Her şeyi sırasıyla yazmaya çalışmak da bir tür vakanüvislik gibi oluyor. 
Üstelik sona ermemiş bir sürece bir sonuç yazmak da anlaşıldığı kadarıyla nere
deyse imkânsız. O nedenle sonuç yazmak yerine neredeyse başından beri (1983) 
yer aldığımız bu sürecin çok ana noktalarını sıralamak istiyoruz.

1. Dönem çok hızlı değişmelere tanık olmuştur. Gelişmeler hem kurum
sallaşma, düzenleme, küreselleşme hem de ekonomik politikaların de
ğişmesi ve ekonomik ve finansal krizler anlamında yaşanmıştır. Yapılan 
düzenlemeler kısa zamanda eskimiş ve/veya gereksizleşmiş veya geliş
melere ayak uyduramaz hale gelmiştir. İlk yaymlanan (1987) mevzuat 
föyvolantı 481 sayfa iken, 1994'te 877 sayfaya ve nihayet 2010 da ise 2000 
sayfanın üstüne çıkmıştır.

2. Süreçteki gelişmelere önemli katkılardan birisi teknolojik gelişmelerden 
gelmiştir. Örneğin, borsalar için bir mekân anlamını yitirmiş, pek çok 
borsa elektronik kotasyon ve işleme başlamıştır. Bu sürecin bir başka 
yansıması ise takas sistemleri elektronik sisteme bağlanması ve kıymet
lerin kaydileştirilmesinde ortaya çıkmıştır.

3. Menkul kıymetlerin çeşitlendirilmesi sürekli olarak SPKr'nun önünde
ki sorun ola gelmiş, ancak bütün gayretlere rağmen yeni üretilen araç
lar önemli ölçüde kabul görmemiştir. Öte yandan var olan ve yaratılan 
araçlardan borçlanma niteliğine haiz olanlar ise özellikle 19901ı yıllarda 
kamu araçlarıyla rekabet edememiş ve piyasadan çekilmişlerdir. Genel
likle faize sıcak yaklaşmayan şirket ve tasarruf sahipleri için çıkarılan 
KZOB ise çok az kullanılmıştır.

4. Bu dönemin neredeyse her tartışmasının ve yeni kanun yazılması süre
cinin vargeçilmez tartışması piyasanın yatırımcı ve kurumsal yatırımcı 
bazının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi olmuştur. Ancak, yaşanan ve 
zaman zamanda yatırımcıların güvenini sarsan krizler ve el koymalar 
bu anlamda güveni zedeleyen ve yendien tesisini bir hayli güçleştiren 
olgulardan olmuşlardır.
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5. Kurumsal yatırımcı tabanının gelişmesinde de kurumsal yatırımcılar 
sundukları profesyonel yönetim hizmeti karşılığında aldıkları yönetim 
ve performans ücretleri karşılığı olarak piyasanın getirisi üzerinde geti
riyi yatırımcılara sunabilmeleri olacaktır. Aksi halde, varlık nedenleri bir 
hayli tartışmayı doğurabilecektir.

6. Teknolojik gelişmelerin mali liberalizasyonla birleşmesi sonucunda fon
ların yatırım yapılan araçlar ve coğrafyalar arasında son derece hızlı 
akabilir hale gelmesidir. Bu durum ise piyasaların düzenlenmesini ve 
istikrarlı çalışmasını daha da zorlaştırmıştır. Öte yandan, yabancı serma
ye gelirken piyasaların (Hisse senedi fiyatlarının artmasını) bir yandan 
da çıkarken aynı şekilde fiyatların düşmesini getirmiştir. Üstelik ülke 
düzenlemelerinin ve kurallarının sınırlar dışında geçerliliğini yitirmesi 
bu sorunları daha da artırmış yapılan M O U İar (memorandum of un
derstanding) önem kazanmıştır.

7. Küreselleşmenin bir sonucu ise düzenlemelerin neredeyse bir birine pa
ralel hale getirilmesi (uyum çalışmaları) uluslararası işbirliğini zorlama
sı olmuştur. Bu durum hem AB mevzuatına uyum sırasında hem de üye 
olunan IOSCO ilkelerine şeklinde öne çıkmıştır. Bu açıdan UFRS, Ku
rumsal Yönetim İlkeleri ve Enron Krizi sonrasmda ABD'de kabul edilen 
Sarbanes Oxley Yasası'nın getirdikleri örnek verilebilir.

Öte yandan Türkiye'nin AB'ye aday ülke statüsünün verilmesinden son
ra AB ile düzenlemelerin uyumu konusu yapılan çalışmaların bir başka 
hareket noktasını oluşturmuştur. Bu amaçla da Almanya ile birlikte yü
rütülen ve 2007'de tamamlanan Twinning Projesi gelecekteki düzenle
melerin ana hareket noktasını oluşturacaktır.

8. Piyasaların gelişmesi açısından ise önemini kaybetmeyen bir nokta da 
piyasalara, araçlara ve otoritelere olan güven olmuş ve düzenlemeler de 
sürekli olarak bu noktayı öne çıkarmıştır. Ancak Osmanlı'dan beri ya
şanan çeşitli olumsuzluklar güven sorununu hep ön planda tutulmasını 
getirmiş o nedenle de piyasalara katılan yatırımcı sayısı bazı bir türlü 
artılamamıştır.

9. Ülkemiz sermaye piyasasının oluşumu ve gelişimi diğer ülkelere benzer 
şekilde düz bir çizgi halinde değil, adım adım sorunlar içinde yoğrula
rak gelmektedir. Hatta bu süreç bazı uygulamaların iptal edilip, tekrar 
konması (tedrici tasfiye) gibi sonuçlara bile ulaşmıştır. Öte yandan piya
saların işleyişini belirleyen düzenlemeler o dönemlerde yaşanan sorun-
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ların (kriz vs) çözümünü amaçladığından, dönemin düşünce ve piyasa 
sisteminden hatta ekonomik politikaları nedeniyle hükümet kararların
dan (VDMK gibi) yoğun olarak etkilenmiştir. Yaşanmakta olan ve Türk 
sermaye piyasalarını da derinden etkileyen dünya krizinde, düzenleme, 
denetim ve işleyiş süreçlerindeki bazı sorunlarına çözüm üretemediği 
vurgulanmaktadır (Crouhy ve Turnbull 2008, Perry 2008). Kriz sonrasın
da söz konusu yapılanmanın ve düzenlemelerin dünya ölçeğinde yeni
den oluşturulacağı beklenmelidir. Bu gelişmelerin Türk sermaye piyasa
larını güvenilirliği ön plana çıkaran, aracı kurumların mali durumlarının 
zora girmesi durumlarında da onlara tampon oluşturabilecek tedbirler/ 
düzenlemeler yapılmasını gibi konular açısından etkilemesi kaçınılmaz
dır.
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ŞİRKET FİNANSMANINDA SERMAYE YAPISI
TEORİSİ

Abdullah YAVAŞ1

Özet

Şirket finansmanında sermaye (borç-özkaynak) bileşiminin şirket değerini etkileyip 
etkilemediği değerlendirmeleri çerçevesinde gelişen sermaye yapısı teorisi esas olarak de
ğiş tokuş (trade off) yaklaşımı ve sıralı tercih (peckiııg order) yaklaşımı çerçevesinde ele 
alınmıştır. Bu çalışma, sermaye yapısı teorisini değiş tokuş ve sıralı tercih teorilerini esas 
alarak açıklayan bir literatür taraması niteliğindedir.

1. Giriş

F. Modigliani ve M. Miller'in 1958 tarihinde yayınladıkları çalışmalarında 
geliştirdikleri şirketlerin sermaye yapısının, bir başka ifadeyle "borç/öz kaynak 
oranı" seviyelerinin şirketlerin değeri üzerinde etkisi olmadığı hipotezi özellikle 
1970 ve 1980'li yıllarda çok sayıda analize ve ampirik çalışmaya konu olmuştur. 
1970'li yılların ikinci yarısmdan itibaren daha başka birçok yazar tarafından ge
liştirilen modeller yeni tartışmalar ve araştırmalara yön vermiştir. Temel olarak, 
trade off (değiş tokuş) teorisi ve pecking order (sıralı tercih)2 teorisi şeklinde iki 
başlık altında ele alman bu çalışmalarla, şirketlerin borçlanma ve öz kaynaklar ya 
da şirket içi fon kaynaklan ile şirket dışı fon kaynakları arasındaki tercihlerinde 
hangi unsurların rol oynadığı ve şirketlerin sermaye yapısının belirlenmesinde 
hangi etkenleri dikkate alarak karar verdikleri İncelenmektedir.

Bu makalede, esas olarak, değiş tokuş teorisi ve sıralı tercih teorisi çerçe
vesinde sermaye yapısı kararlarına ilişkin analizler ele alınmaktadır. Çalışma 
herhangi bir ampirik analizi amaçlamamakta, öncelikle değiş tokuş teorisi ve 
sıralı tercih teorisi hakkında açıklamalar yapıldıktan sonra, konu ile ilgili olarak 
bugüne kadar yapılmış çalışmaları genel olarak temsil edecek ampirik çalışma

1 Dr., Sermaye Piyasası Kurulu, Muhasebe Standartlan Dairesi, Başuzman, abdullah.yavas@spk. 
gov.tr. Makalenin sorumluluğu tümüyle yazara ait olup, yazarın çalıştığı kurumla ve kurumun 
politikaları ve kararlan ile hiç bir ilişkisi yoktur.

2 Pecking order terimi Türkçe'de "finansman hiyerarşisi" veya "finans hiyerarşisi" olarak da ifade 
edilmektedir. Hiyerarşik yönünden çok, seçenekler arasında sırayla yapılan bir tercihler bütünü 
olmasını öne çıkarmak bakımından, bu yazıda, "sıralı tercih" ifadesi kullanılmıştır.
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ların sonuçlan açıklanmaktadır. Bu anlamda, çalışma, bir literatür araştırması 
niteliğindedir.

Devam eden bölümde sermaye yapısı teorisi hakkındaki temel çalışmaların 
sonuçları açıklanmakta, üçüncü bölümde değiş tokuş teorisine ilişkin çalışmalar 
ele alınmakta ve dördüncü bölümde sıralı tercih teorisi hakkında kısa bir açık
lama verilmektedir. Beşinci bölümde sermaye yapısı ile ilgili olarak değiş tokuş 
teorisi ve sıralı tercih teorisi dışında kalan başlıca yaklaşımlar kısaca açıklanmak- 
tadır. Son bölümde tarihsel sıralama içinde bugüne kadar değiş tokuş teorisi ve 
sıralı tercih teorisi konusunda yapılmış ampirik çalışmaların bulguları teoriye 
ilişkin değişik yaklaşımları temsil edecek bir seçki oluşturmak amacı ile özet ola
rak sunulmaktadır.

2. Sermaye Yapısı Teorisinin Temelleri

1958'de F. Modigliani ve M. Miller'in (MM) makaleleri ile başlayan şirketle
rin sermaye yapısının pay değerini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin tartışmalar 
sermaye yapısı teorisinin (capital structure theory) de temellerini oluşturmakta
dır. M M  1958'de şirketlerin borç ve öz kaynakla finansman tercihlerinin, şirketin 
varlıkları ve büyüme potansiyeli değişmediği sürece, şirketlerin piyasa değeri 
üzerinde belirleyici etkilerinin olmadığı, belli varsayımlar altında, ileri sürül
müştür. MM yaklaşımı sermaye piyasalarının kusursuz olduğu; bilgiye bütün 
yatırımcılarca ulaşılabilir olduğu; işlem maliyetlerinin olmadığı; bütün yatırım 
araçlarının sonsuz böliinebilme özelliğinin olduğu; bütün yatırımcıların rasyonel 
davrandıkları; bütün yatırımcıların şirketin beklenen faaliyet gelirlerine ilişkin 
olasılık dağılımlarının beklenen değerlerinin birbirinin aynısı olduğu ve bunun 
gelecekte de aynı olacağı; modelin ispatı için zorunlu bir şart olmamakla birlik
te, şirketlerin 'denk gelir' gruplarına ayrılabildikleri ve aynı gruptaki şirketlerin 
riskinin birbirinin aynı olduğu; modelden daha sonra çıkarılmış olmakla birlikte 
(Modigliani F. ve M. Miller 1963), şirketler üzerinde verginin söz konusu olmadı
ğı varsayımlarına dayanmaktadır. Burada sermaye piyasalarının kusursuzluğu 
üzerinde özel olarak durmak gerekmektedir. Kusursuzluk, rekabetçi ve pürüz
süz (frictionless) olma yanı sıra tam (complete) olmayı da gerekli kılmaktadır 
ki bu, bireylerin de firmalar gibi dinamik bir alım-satım stratejisi çerçevesinde 
piyasadaki bir menkul kıymeti satıp diğerini satın alarak risk-getiri arbitrajı ya
ratabilmelerini ve bu sayede piyasadaki bütün menkul kıymetlerin risk-getiri 
ilişkilerinin bir dengeye ulaşmasını sağlamaktadır.

Tablo 1. Piyasa Değeri Üzerinden Bilânço
Aktifler Borç (B)

+ Oz kaynak (E)
Büyüme İmkânları Şirket Değeri (V)
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MM 1958'in tam ve kusursuz sermaye piyasası varsayımının sonucu olarak, 
şirketler ve bireyler kendi borç/öz kaynak kombinasyonlarını maliyetsiz olarak 
oluşturabilmekte ve bu şekilde borçlanmanın faydalarından eksiksiz olarak fay
dalanabilmededirler. Şirketin borçları (B) ve öz kaynaklan (E), piyasa değerleri 
ile dikkate alınarak, aşağıdaki basit bilânço oluşturulabilir. (Myers S. 2001)

MM (1958) Modeline göre, bilânçonun sol tarafı değişmediği sürece sağ ta
raftaki borç ve özkaynak bileşimindeki değişmeler şirketin değerini etkilemeye
cektir. MM'e göre kaldıraç anlamsızdır. Borçlanmanın vadesi, hangi ülke parası 
üzerinden çıkarıldığı, melez bir menkul kıymet olup olmadığı da bu analizde 
önemli değildir.

MM (1958)'in bir sonucu da şirketin sermaye maliyetinin borç seviyesinden 
bağımsız olarak sabit olduğudur. Şirketin öz kaynaklarının (equity) piyasa de
ğerinin (E) toplam finans kaynaklarının3 piyasa değerine - dolayısıyla firmanın 
piyasa değerine - (V) oranının öz kaynak için beklenen getiri oranı (rc) ile çarpımı 
sonucu bulunacak değer ile borçların piyasa değerinin (B) toplam finans kaynak
larının piyasa değerine (V) oranının şirkete borç verenlerce beklenen getiri oranı 
(rb) ile çarpılması sonucu bulunacak değerin toplamı olarak ifade edilebilecek 
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetini (rv) formülle ifade edersek,

rv= rc (E/V) + rb (B/V)

elde edilmektedir. Öz kaynakların maliyeti (diğer bir ifadeyle öz kaynak sahiple
rinin talep ettikleri beklenen getiri oranı) için yukarıdaki formülü çözdüğümüz
de,

r= r b (B/E) (rv-rb)

elde edilmektedir. Bu son denklem, borçların öz kaynaklara oranı (B/E) arttıkça, 
öz kaynaklar için beklenen getiri oranının da arttığını göstermektedir. Artışın 
büyüklüğü toplam sermaye maliyeti ile borçlann maliyeti arasındaki farkın bü
yüklüğüne bağlı olacaktır. Borçlann artması bir yandan öz kaynakların beklenen 
getirisini (ro) artıracak; diğer yandan, artan borç oranı borç verenlerin beklenen 
getirisini artıracağından (rv-rb) değeri küçülecek ve (ro) değerinin küçülmesine 
sebep olacaktır. MM Modelinin varsayımları altında, bu iki etki birbirini yok 
edecektir. Bu da bizi MM (1958)'in sonucuna götürmektedir: Kaldıracın bir sihri 
yoktur, kaldıraç faydasızdır. Çünkü borçları artırıp öz kaynakları azaltmak öz 
kaynak maliyetinin artmasına neden olmakta, toplam sermaye maliyeti değiş- 
memektedir. (Myers S. 2001).

3 Toplam finans kaynaklan borçlanma, pay ihtiyacı ve dağıtılmayan kârlann tamamını kapsayacak 
şekilde bir firmanın tüm finans kaynaklannı ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
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MM Modelinin geçerliliğini ya da sermaye yapısının şirket değeri üzerin
de etkisinin olmadığı tezinin doğruluğunu, kusursuz ve tam sermaye piyasaları 
varsayımı altında, Sermaye Piyasası Varlıklarını Fiyatlama Modeli (Capital Asset 
Pricing Model -  CAPM) ile de göstermek mümkündür. Yukarıdaki formülde yer 
alan maliyet ya da beklenen getiri değerleri yerine her bir finansman kaynağı
nın (borç senedi ve pay senedi) ve şirketin beta değerlerini yerleştirirsek (şirke
tin toplam sistematik riski, temel olarak, şirketin çıkardığı borç senetleri ile pay 
senetlerinin beta değerlerinin ağırlıklı ortalamasıdır.), şu formüle ulaşılır (Van 
Home J. C. 2002: 260-61):

^şirket ^borç (B/V) + b
özkaynak (E/V)

Denklemi öz kaynak betası için çözersek,

ö̂zkaynak ş̂irket ş̂irket b̂orç) (B/E)

elde edilecektir. Buna göre, borç/özkaynak oranı arttığında, şirketin özkayna- 
ğını temsil eden menkul kıymetlerinin (pay senetlerinin) betası, dolayısıyla risk 
düzeyi artacak ve pay senedi sahiplerinin bekledikleri getiri oranı da artacaktır. 
Risk düzeyinin artması pay fiyatında artışa ve beklenen getirinin artması fiyatın 
düşmesine yol açacaktır. Kusursuz bir sermaye piyasasında bu iki etki birbirini 
yok ederek pay senedi fiyatının aynı kalmasını sağlayacaktır. CAPM yaklaşımı 
ile de, MM (1958) yaklaşımı çerçevesinde borç -  öz kaynak yapısının şirket değe
ri üzerinde etkisinin olmadığı gösterilebilmektedir.

Barclay M. J. ve C. W . Sm ith 2005 şirket finansmanında sermaye yapısı ku
ramının gelişiminin portföy teorisi ve varlık fiyatlaması modellerine yoğunlaşan 
sermaye piyasası teorilerindeki gelişimin gerisinde kaldığını tespit ettikten sonra, 
bu durumu açıklamak için başlıca üç neden ileri sürmektedirler: Birinci olarak, 
sermaye yapısı kararlarma ilişkin mevcut modeller varlık fiyatlama modellerine 
kıyasla daha az ölçülebilir unsurlar içermektedirler. Bu anlamda, sermaye yapısı 
modelleri tipik olarak sadece 'kalitatif' ve yönlendirici öngörüler üretebilmekte
dir. İkinci olarak, optimal sermaye yapısına ilişkin teorilerin önemli bölümü biri 
diğerini dışlayan teoriler değildir. Bir teoriyi doğrulayan verilerin karşıt teori 
için önemsiz olduğunu söylemek mümkün olamamaktadır. Üçüncüsü, optimal 
sermaye yapısını etkilediğini düşündüğümüz bir çok değişkeni ölçme zorlukları 
mevcuttur. Örneğin, sinyal (signalling) teorisi, şirketin geleceğine ilişkin yöne
ticinin başkasında olmayan bilgisinin hem şirketin finansman tercihleri hem de 
piyasanın bu tercihlere vereceği cevaplar için oldukça önemli olduğunu iddia 
eder. Ancak, yöneticideki bu bilgileri ve bilginin zamanlamasmı tespit etmenin 
güçlüğü bu önermenin test edilmesini de zorlaştırmaktadır. Bütün bu ve diğer 
sebeplerden dolayıdır ki şirket finansmanı kuramı varlık fiyatlamasına kıyasla 
daha az gelişmiş bir yapı arz etmektedir.
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3. Değiş Tokuş Teorisi

Değiş tokuş teorisi, şirketlerin en uygun (optimal) kaldıraç oranları
nı (borçlanma düzeylerini), her yeni birim borcun getirisi ile maliyetleri
ni tartarak kararlaştıracaklarını ileri sürmektedir. Borçlanmanın şirketle
re olan maliyetleri arasında borçlanma düzeyi ile artan ödeyememe ve if
las riski ile temsil maliyetinin (agency cost) bulunduğu kabul edilmekte
dir. Buna karşılık borçlanma giderlerinin indirim kalemi olarak vergiden 
düşülebilmesi ve borçlanmanın şirket için serbest nakit akımını azaltması4 
borçlanmanın birer getirisi olarak kabul edilmektedir. Bu maliyetler ile avan

tajlar arasındaki değiş tokuşun sermaye yapısı kararlarını belirlediği sonucuna 
ulaşılmaktadır. Bu yaklaşımda, sadece borçlanmanın etkisi dikkate alınmakta, 
şirketin varlıklarının ve yatırım planlarının değişmediği varsayılmaktadır.

Değiş tokuş teorisi, esas olarak, şirketin, kaldıraç etkisinden yararlanarak, 
sadece öz kaynak ile finansman halinde ulaşabileceği şirket değeri düzeyinden 
daha yüksek bir şirket değerine ulaşabilmesinin hangi borç/öz kaynak bileşimi
ne kadar mümkün olabileceği ile ilgilidir. Şöyle ki, borçlara ait faiz giderlerinin 
vergi matrahının hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınması suretiyle şir
kete, öz kaynak ile elde edilen kazanca kıyasla daha düşük vergi ödeme imkânı 
sağlanması avantajı belli bir noktaya kadar mümkün olabilir. Zira, vergi matra
hından indirilebilecek tutar, matrahın kendisini aşamayacağından, bu tutardan 
daha fazla faiz ödemenin vergi avantajı olmayacaktır. Dolayısıyla, borçlanmanın 
avantajı belli bir noktadan sonra azalmaya başlayacaktır. Öte yandan, şirketin 
borçlanma düzeyi arttıkça borçlarını ödeyememe riski yükselecek ve şirket gide
rek bir iflas sürecine sürüklenecektir. 'Finansal güçlüğe düşme' olarak ifade ede
ceğimiz bu durum şirketin (faiz oranı başta olmak üzere) borçlanma maliyetini 
artıracağı gibi, zaman içinde, borçlarını ödeyemez duruma düşmesine ve/veya 
yeni borçlanma yapamamasına yol açacak, bu da toplam şirket değerini düşü
recektir. Şirket değerinde yaşanacak düşüşler şirket pay sahipleri için yatırım
larının getirisinin düşmesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla değiş tokuş teorisi 
sayesinde şirketin sermaye yapısı ile şirketin değeri arasında bir ilişki kurula
bilmektedir. Temsil maliyeti ve serbest nakit akımları ile ilgili değerlendirmeler 
aşağıda ayrı başlıklar altında ele alınacaktır.

Bir başka yaklaşıma göre, borçlanma, yöneticilerin kâr getirmeyen projelere 
yatırım yapmalarım önleyeceği için etkinliği artıracak; aynı zamanda, kârlı pro
jelerin de engellenmesi sonucunu doğurabilecek; bu yüzden, optimal sermaye 
yapısı bu fayda ve maliyetler arasındaki ex ante değiş tokuş'u temsil edecek bir 
düzey olacaktır. (Novaes W. ve L. Zingales 1995)

4 Nakit akımının azaltılmasının şirket yöneticisinin kullanabileceği fon kaynaklarını azaltarak temsil 
maliyeti bakımından avantaj sağlaması beklenmektedir.
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Şekil 1. Durağan Değiş Tokuş Teorisinin Grafik Gösterimi

Kaynak: Shyam-Sunder L. ve S. C. Myers 1994

Değiş tokuş teorisi yukarıdaki Şekil 1 yardımıyla da açıklanabilir. Şekilde 
görüldüğü gibi, şirketin hiç borç almadığı durumda, şirketin piyasa değeri de- 
ğişmemektedir. Şirketin borçlanma düzeyi arttıkça, şirketin piyasa değeri önce 
yükselmekte; bir noktadan sonra, vergi avantajının ortadan kalkması ve finansal 
güçlüğe düşme riskinin artması nedeniyle borçlanmanın marjinal getirisi azal
makta, marjinal getiri kaybı artmaktadır. Şirketin, değerini en çoklaştırdığı borç
lanma seviyesi şirket için optimum borç düzeyini ifade etmektedir. Değiş tokuş 
teorisi, her şirket için, bu tür bir optimal borçlanma düzeyinin olacağını iddia 

etmektedir.

H arris M . ve A. Raviv 1991'de sermaye yapısını belirleyen faktör olarak, 
konuyla ilgili çalışmalarda yer alan önermeler ve analizler çerçevesinde, dört ka
tegori tespit edilmektedir. Bunlar,

• Yöneticiler de dahil olmak üzere, firmanın varlıkları üzerinde talebi olan 
değişik gruplar arasındaki çıkar çatışmalarını azaltma isteği (Temsil 

-agency- teorisi),

• Şirketin uhdesindeki bilgiyi sermaye piyasasına aktarma veya ters se
çim (adverse selection) etkisini yumuşatma isteği (asimetrik bilgi yak

laşımı),
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• Ürünlerin yapısını veya ürün/girdi piyasasında rekabeti etkileme isteği 
veya

• Şirketin kontrolüne ilişkin mücadelelerin sonucunu etkileme isteğidir.

Değiş tokuş teorisi çerçevesinde, bu çalışmada, esas olarak, temsil teorisi ve 
şirket kontrolüne ilişkin mücadelelerle sermaye yapısını açıklayan yaklaşımlar 
ele alınacaktır.

3.1. Temsil Teorisi Yaklaşımı

Temsil maliyeti (agency cost) konusu, ilk olarak, Fama E. F. ve M. H. M iller 
1972'den yola çıkarak Jensen M . C. ve W. M eckling 1976'da geniş bir şekilde ele 
alınmıştır. Temsil maliyeti Jensen ve Meckling tarafından yöneticilerin şirketin 
gelirinin ve nakit akımlarının büyümesinden elde edecekleri fayda ile açıklan
mıştır. Buna göre, yöneticiler şirkette çok düşük bir oranda pay sahibi oldukla
rından şirketin gelir ve kâr artışının çok az kısmından faydalanabileceklerdir. 
Buna karşılık, şirketin başarısızlığının tüm maliyeti yöneticilere yüklenecektir. 
Başarısızlığın tüm maliyeti ile yüz yüze olan yönetici şirkete kazandıracağı gelir 
ve kârdan alacağı çok düşük pay yerine şirketin kaynaklarını kendi refahını ar
tırmak için kullanmayı tercih edebilecektir. Bu amaçla, şirket kaynaklarını lüks 
harcamalar, lüks ofis, konut ve diğer harcamalar gibi kişisel faydası için kullana
bilecektir.

Jensen M. C. ve W. Meckling 1976'da, şirket yöneticilerinin, şirket paylarının 
tamamına sahip olmadıkları sürece, şirket ortağının vekili olarak temsil soru
nu yaratacakları, kendileri dışındaki ortaklarm çıkarlarından önce, yöneticilerin 
kendi çıkarlarını düşünerek karar alacakları yaklaşımı geliştirilmektedir. Tem
sil maliyeti teorisine göre, şirketteki ortaklık payları azaldıkça yöneticiler, şirket 
kaynaklarını kendileri için daha lüks çalışma ve yaşama koşulları yaratmak için 
harcayacaklar, şirket değerinin yükselmesi sonucunu doğuracak kararlardan çok 
kendi parasal nitelikteki ve parasal olmayan nitelikteki menfaatlerini artırmaya 
yöneleceklerdir. Yöneticiler şirketin tamamına sahip olduklarında, aldıkları her 
karar kendileri ve şirket lehine olacağından bu durumda temsil maliyeti sorunu 
ortaya çıkmayacaktır. Bunun dışındaki her durumda, yöneticinin şirkette sahip 
olmadığı pay oranı ile doğru orantılı olarak, kendi kişisel faydasını artıracak har
camaların sahip olmadığı pay oranına isabet eden kısmının maliyetini yönetici 
kendisi üstlenmediği halde faydasını kendisi elde edecektir. Bu şekilde yönetici 
kendisini kontrol altmda tutmayan ortakların zararına ve kendi yararına harca
malar yapmaya devam edecektir. Bu harcamaların şirkete getirisi düşük olaca
ğından veya hiç olmayacağından şirket değeri azalacak ve yöneticiler dışındaki 
ortaklarm zarar görmesi sonucunu doğuracaktır. Ortaklar tarafından yöneticinin 
gözetim altma alınarak temsil maliyetinin düşürülmesi mümkün olabilirse de
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gözetim maliyetleri dikkate alındığında, bunun da ortaklar açısından kârlı bir 
yol olmayabileceği sonucuna varılmaktadır. Ortaklar tarafından yöneticinin gö
zetlenmesine ilişkin maliyetler sıfır olduğu takdirde, ortaklar herhangi bir mali
yete katlanmadan yöneticileri gözetim altında tutabileceklerinden, bu durumda 
temsil maliyeti sorunu ortadan kalkacaktır.

Eğer pay senetleri piyasasında rasyonel beklentiler geçerli ise şirket payları
nı satın alanlar, yönetici-ortağın şirketteki payı azaldıkça, parasal olmayan men
faatlere yaptığı harcamalarda artış beklentisi içinde olacaklardır.

3 .2 . Serbest Nakit Akımları Yaklaşımı

Jensen M. 1986, temsil teorisi temeline oturttuğu yeni bir yaklaşım ile ser
best nakit akımı (free cash flow) kavramından yola çıkarak bir 'kontrol hipote
zi' geliştirmektedir. Serbest nakit akımı, uygun bir sermaye maliyeti ile iskonto 
edildiğinde net bugünkü değeri pozitif olan bütün projeler finanse edildikten 
sonra kalan fazla nakit akımını ifade etmektedir. Temsil teorisi (agency theory) 
çerçevesinde yöneticiler kendi kontrolleri altındaki kaynakları artırma ve şirketi 
bu şekilde, optimal büyüklüğün ötesinde de olsa, mümkün olduğu kadar büyüt
me eğilimindedirler. Dolayısıyla, yöneticiler sermaye maliyetinin altında getirisi 
olsa bile serbest nakit akımlarını mümkün olduğu kadar şirketin büyümesi ve 
kontrollerindeki varlıkların çoğalması için harcayacaklardır. Şirketin büyümesi 
yöneticilere iki fayda sağlamaktadır: i) Yöneticilerin kontrolü altındaki varlıkla
rın artmasını sağlar, ii) Yöneticilere yapılan ödemeler çoğu zaman şirket büyük
lüğü ve büyüme kapasitesi de ilgili olduğundan, şirketin büyümesi ile yönetici
lere yapılan ödeme ve sağlanan imkânlar doğal olarak artar.

Yöneticinin şirketi büyütme güdüsü ile büyümenin ortakların zararına ol
ması sonucu ortaya çıkan çatışmayı önlemek için şirketin pay senetlerini geri 
satın alarak bunun karşılığında tahvil ihraç etmesi ve tahvilleri eski şirket or
taklarına vermesi mümkündür. Bu durumda yöneticiler daha önce temettü öde
me yükümünün zorunlu kılmadığı ağırlıkta bir ödeme yükümü ile karşı karşı
ya kalacaktır. Öyle ki, temettü ödenmediği takdirde şirket değerinin düşmesi 
gibi piyasa baskıları ile karşılaşacak yöneticiler tahvillerin anapara ve faizlerinin 
ödenmemesi halinde iflas mahkemesi ile yüzleşmek tehdidi ile karşı karşıya ka
lacaklardır. Bu şekilde, borçlanmanın serbest nakit akımlarını azaltarak, temsil 
maliyetini azaltması beklenmektedir. Jensen M. 1986, bu şekilde, borçlanmanın 
yöneticiler üzerindeki kontrol etkilerinin sermaye yapısının belirleyicisi olabile
ceğini ifade etmektedir.

Jensen M. 1986'ya göre şirket pay senetleri yerine borç senedinin çıkarıldığı 
her durumda bu etki kendini gösterecektir. Ancak aşırı borçlanmanın da mali
yeti vardır. İflas riski maliyeti de dahil olmak üzere, borçlanmadan kaynaklanan
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diğer temsil maliyetleri optimal borç seviyesini etkilemektedir. Bu bakımdan, 
şirketin optimal borç/öz kaynak oranı şirket değerinin en yüksek düzeyine ulaş
tığı, ek bir borçlanmanın marjinal maliyetinin marjinal getirisine denk olduğu 
seviye olacaktır.

Jensen M. 1986'nın önerdiği kontrol hipotezi her durumda geçerli bir öner
me olmayabilir. Hızlı büyümekte olan ve kârlı ancak serbest nakit akımı olma
yan şirketlerde, bu etki çok önemli olmayabilir. Bu gibi şirketler sık sık sermaye 
piyasalarından fon temini yoluna gideceğinden piyasaların şirketi, yöneticilerini 
ve projelerini değerlendirme ve şirketi yeniden değerleme fırsatı olacaktır. Borç
lanmanın kontrol işlevi çok fazla serbest nakit akımı olan, ancak büyüme potan
siyeli düşük şirketlerde daha fazla öne çıkmaktadır.

Jensen M. 1986, borç ve türevleri ile pay senedi ve türevlerinin karşılıklı de
ğiştirilmesinin pay senedi fiyatları üzerine etkisini araştıran çalışmalardan ha
reketle piyasalardaki tepkinin de yukarıdaki önermeleri doğruladığı sonucuna 
varmaktadır. Borç yerine pay ve türevlerinin verildiği durumlarda pay senedi 
fiyatlarının düştüğü; pay senedi yerine borç senedi verildiği durumda pay sene
di fiyatlarının arttığı gözlenmektedir.

Jensen M. 1986, serbest nakit akımı yüksek olan şirketlerin, bu nakit şirket 
dışına yönlendirilmediği takdirde, aynı zamanda birer ele geçirme hedefi oldu
ğunu belirtmektedir. Jensen M. 1986, serbest nakit akımı ile ilgili temsil maliyeti
nin geniş bir veri seti ile uyumlu olduğunu, bu teori ile uyumlu olmayan hiçbir 
veri tespit edemediğini ifade etmektedir.

Borçla finansmanın bir diğer sonucu ise pay sahipleri ile alacaklılar arasın
daki çatışmadır.5 Borçla finansman sonucunda elde edilecek gelir finansman ma
liyetinin yeteri kadar üstünde kaldığı takdirde, bu fazlalık pay sahiplerine kala
caktır. Ancak borçlanmanın sağladığı finansman ile kâr yaratılamaz ise şirketin 
veya projenin iflası söz konusu olacak; bunun maliyetini ise, pay sahiplerinin 
şirketin borçlarından dolayı şirkete koydukları sermaye ile sınırlı sorumlu olma
ları nedeniyle, şirkete veya projeye borç verenler üstlenecektir. Bu yüzden, pay 
sahipleri şirketin iflas etmesi halinde daha avantajlı durumdadırlar. Bu da pay 
sahiplerinin riskli proje ve yatırımlara yönelmesine yol açabilecektir.

Buradan yola çıkarak Jensen M. C. ve W. Meckling 1976 ve Jensen M. 1986, 
optimal sermaye yapısının borçlanmadan kaynaklanan temsil maliyeti ile borç
lanmadan sağlanan menfaat arasındaki değiş tokuş sonucu elde edilebileceğini 
ileri sürmüşlerdir. Borçların artması şirketin kullanabileceği serbest nakdin ve 
yöneticilerin ellerindeki imkânların artmasına yol açar. Bu imkânlar bazı sek

5 Bu konu bir başka açıdan, yöneticilerin ve şirketin itibarının korunması kaygısı bakımından, 
aşağıda, bu bölümde (3.4) alt başlığı altında ele alınmaktadır.
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törlerde daha yoğunlukla görülebilir. Örneğin, bankalar, elektrik, su gibi sosyal 
hizmet şirketleri ve olgun sektörlerdeki şirketlerde borç oranı daha yüksek se
viyelerdedir. Borçlanma oranınm ve nakit fazlasının yüksek olduğu şirketlerde 
lüks yatırımlara ve faaliyet dışı giderlere yapılacak harcamalar yöneticiler ile pay 
sahipleri ve yöneticiler ile şirket alacaklıları arasında bir çıkar çatışmasına yol 
açar. Yöneticiler, bu her iki grupla olan ilişkilerinde vekil veya temsilci sıfatıyla 
kendilerine ait olmayan, ancak yönetmek üzere görevlendirildikleri fonların kul
lanımında öncelikle kendi çıkarlarını dikkate alarak kararlarını verecekler; bu da 
yöneticiler ile pay sahipleri ve alacaklılar arasında çıkar çatışması olarak ortaya 
çıkacaktır.

Temsil teorisi ile modellenen bu sorun ahlakî tehlike (moral hazard) sorunu
na götürmektedir. Yöneticiler ile pay sahipleri ve şirketten alacaklılar arasındaki 
çıkar çatışması vekilin ahlâk sorunu ile ilişkilendirilmiş olmaktadır. Vekilin, mü
vekkili adına alacağı kararlarda bu tür ahlakî tehlike içinde bulunduğunun ka
bulü finans teorisinin başka alanlarında da dikkate alınan önemli bir konudur.

Ahlakî tehlike sorunu, finansal aracılık teorisi çerçevesinde de dikkate alın
ması gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bankaların mevduat yükümlü
lükleri açısından, ahlakî tehlike sorunu, pay sahiplerinin bankaya koydukları ser
maye ile sınırlı olarak sorumlu olmaları durumunun bir sonucu olarak, bankanın 
başarılı olması halinde elde edecekleri faydanın bankanın başarısız olması halin
de uğrayacakları zarardan daha fazla olması nedeniyle, mevduat sahiplerinin çı
karlarını gözetmeksizin aşırı riskli yatırımlara yönelmeleri ile ilgilidir. Üstlenilen 
riskli yatırımlar sonucunda bankanın batması halinde pay sahiplerinin sermaye 
kaybı mevduat sahiplerinin uğrayacağı zararın oldukça altında kalacaktır. Bu, 
bankaların esas olarak düşük öz sermaye ile çalışmalarının doğal sonucudur. Bu 
soruna bir çözüm olarak getirilmiş bulunan mevduat sigortası da üstlenilen ris
ke göre hesaplanmadığından, ahlakî tehlike sorununun çözümünde caydırıcı bir 
unsur olarak görülmemektedir. (Gary G. ve A. VVinton 2002)

3 .3 . Pay Sahipleri ile Yöneticiler Arasında Çıkar Çatışması 
Yaklaşımı

Temsil teorisinin açılımı olarak çıkar çatışması temelinde ele alman bu yak
laşım, bu konudaki çalışmaların sonuçları ile açıklanmaya çalışılacaktır.

Harris M. ve A. Raviv 1990 ve Stulz R. 1990'da geliştirilen modellerde yö
neticiler ve ortaklar şirketin bir operasyonel kararında uyuşmazlık içindedirler. 
Özel olarak, Harris ve Raviv'deki yöneticilerin, ortaklar şirketin tasfiyesini tercih 
etseler bile, şirketin mevcut operasyonlarına devam etmesi gerektiği görüşünde 
oldukları varsayılmaktadır. Stultz'da, ortaklara temettü ödemesi yapmak ortak
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lar açısından daha tercih edilir olsa bile, yöneticilerin hazır bütün fonları yatırıma 
dönüştürme isteğinde oldukları varsayılmaktadır. Her iki durumda, çatışmanın 
nakit akımı ve yatırım harcamaları konularını kapsayan birer sözleşme ile çözü
me kavuşamayacağı kabul edilmektedir. Harris ve Raviv'in modelinde borçlan
ma, nakit akımı azaldığında şirkete borç verenlere tasfiyeye gitme seçeneği su
narak çatışmayı yumuşatmaktadır. Stulz'un modelinde, borç ödemeleri serbest 
nakit seviyesini düşürmektedir. Sermaye yapısı borcun sağladığı fayda ile borç
tan kaynaklanan maliyet dikkate alınarak belirlenmektedir. Harris ve Raviv'de 
yatırımcılar tarafından kontrolün iflas yoluyla açıklanması, maliyetlerin, tasfiye 
kararında kullanılan, firmanın geleceği hakkında bilgi üretimi ile ilişkilendiril- 
mesine götürmektedir. Stulz'un modelinde borcun maliyeti, borç ödemelerinin 
kârlı yatırımlar için hazır fonları azaltarak serbest nakdi tüketmesinden kaynak
lanmaktadır. (Harris M. ve A. Raviv 1991).

Harris M. ve A. Raviv 1990'ın modellediği optimal sermaye yapısı, tasfiye 
kararlarında iyileşme (daha isabetli kararlar alma -  improved liquidation deci
sions) ve daha yüksek inceleme maliyetleri arasında bir değiş tokuş öngörür. 
Daha yüksek borç seviyesi, iflas olasılığını artırdığı için, tasfiye kararında isabet 
artışı (iyileşme) sağlar. İflası yok varsaydığımızda, şirketin varlıkları daha iyi bir 
başka alternatifle kullanıldığı takdirde oluşacak değere kıyasla hâlihazırda daha 
yüksek bir değeri ifade ediyor olsa bile, mevcut yönetim şirketin tasfiyesi yolu
na gitmeyecektir. İflas halinde ise, yatırımcılar (ortaklar) kontrolü ele geçirir ve 
kaynakları tasfiye kararma yönelik ek bilgi temin etmek amacıyla kullanırlar. 
Ortaklar ellerindeki bilgi çerçevesinde tasfiye (liquidation) kararında optimal 
olanı tercih edeceklerinden, iflas bu kararın daha sağlıklı olmasını sağlar. Harris 
ve Raviv'in modeli daha yüksek tasfiye değerine sahip (örneğin, sabit varlıkları 
daha fazla ve tasfiye sürecinde inceleme maliyetleri daha düşük) olan şirketlerin, 
daha yüksek borç seviyesine sahip ve daha fazla iflas riskine maruz olacaklarını, 
ancak daha yüksek piyasa değerine sahip olacaklarını öngörmektedir. Daha yük
sek borç seviyesinin makul açıklaması, tasfiye değerindeki artışların tasfiyenin 
en iyi strateji olarak ortaya çıkmasma yol açmasıdır. Buradan hareketle, bilgi
nin faydası öne çıkmakta ve daha yüksek borç seviyesi gerekli hale gelmektedir. 
Benzer bir şekilde, tasfiye sürecindeki inceleme maliyetlerinin azalması iflasın 
değerini artırmakta ve daha yüksek borçlanmayı izah etmektedir. Daha yüksek 
borçlanma seviyesi daha yüksek iflas olasılığını getirmektedir. (Harris M. ve A. 
Raviv 1990).

Harris ve Raviv'in modelinde iflastan sonra şirketin tasfiyesi veya reorga- 
nizasyonuna ilişkin karar da değerlendirilmektedir. Harris ve Raviv, reorga- 
nizasyon ihtimalinin tasfiye değeri ile aynı yönde ve inceleme maliyetlerinden 
bağımsız olarak hareket ettiğini göstermektedirler. Ölçeğe göre getirinin sabit
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olduğu varsayımı altında, şirketin beklenen kârına kıyasla borç seviyesinin, if
las olasılığının, tahvil getirisinin ve reorganizasyon olasılığının firma büyüklü
ğünden bağımsız olduğunu göstermektedirler. Ulaştıkları sonuçları birlikte ele 
aldığımızda, Harris ve Raviv, daha fazla kaldıracın daha yüksek firma değeri, 
firmanın beklenen kârına kıyasla daha yüksek borç seviyesi ve iflas sonrasında 
daha düşük reorganizasyon olasılığı ile bağlantılı olmasının beklendiği sonucu
na ulaşmaktadırlar.

Stulz R. 1990'ın modelinde ise optimal sermaye yapısı, borçlanmanın, şir
ketin değerini azaltıcı projelere yatırım yapmayı engellemek suretiyle sağladığı 
fayda ile şirketin değerini artırıcı projelere yatırım yapmayı engellemek suretiy
le yarattığı maliyet arasındaki değiş tokuş ile belirlenmektedir. Dolayısıyla, bol 
miktarda iyi yatırım fırsatma sahip firmaların, olgunlaşmış, yavaş büyüyen ve 
nakit akımı yüksek sektörlerde çalışan firmalara kıyasla, daha düşük borç se
viyesine sahip olmaları beklenmelidir. Stulz, ayrıca, genel olarak yöneticilerin 
optimal borç seviyesini uygulamaya geçirmekte isteksiz davranacaklarını, fakat, 
bir ele geçirme tehdidinin var olduğu durumda daha fazla borçlanmaya yönele
ceklerini öngörmektedir. Buradan hareketle, diğer koşullar sabit kalmak şartıy
la, ele geçirme hedefindeki firmalar daha fazla borca girecekler, ele geçirmelere 
karşı gerekli önlemleri almış olan firmalar daha az borçlanacaklardır. Son olarak, 
firma değerini artıran projelerinin getirisi değer azaltıcı projelerinin zararından 
daha fazla olan şirketler, tam tersi durumdaki şirketlere kıyasla, daha düşük bor
ca sahip olacaklardır. Bunun açıklaması, bu durumdaki şirketlerin değer-artırıcı 
fırsatları kaçırmama eğiliminin daha yüksek olacağı varsayımıdır.

Novaes W. ve L. Zingales 1995 pay sahipleri ile yöneticiler arasındaki tem
sil sorunundan yola çıkarak, sermaye yapısı kararının borçlanmanın maliyeti ve 
faydası arasmdaki değiş tokuş kadar yöneticinin borçlanmayla ilgili algılaması 
ve değerlendirmesi nedeniyle yöneticinin bizzat borçlanmayı tercihi ile de ilgili 
olduğu tezini ileri sürmüşlerdir. Novaes ve Zingales'e göre yönetici görev süre
sini ençoklama gayesi güder. Yöneticinin bu gayesini tehlikeye sokan iki unsur 
vardır: iflas ve ele geçirilme. Her iki tehlike kaynağı da şirketin sermaye yapısı ile 
doğrudan ilgilidir. Novaes W. ve L. Zingales 1995'in modelinde yönetici borçlan
manın ele geçirilme tehlikesini bertaraf ettiğinin farkındadır ve bu etkiyi kendi 
görev süresini ençoklayacak şekilde yönlendirmeye çalışacaktır. Bu da yönetici
nin sermaye yapısı ile ilgili tercihinde bozulma (distortion) yaratacaktır.

Novaes W. ve L. Zingales 1995'e göre, yönetici ile yönetimde olmayan şir
ket sahibi farklı sermaye yapısı tercihlerine sahiptirler. Şirketin diğer şirketlere 
kıyasen performansına ve şirketin kontrolünü ele geçirme konusunda piyasadan 
gelecek baskılara göre, yönetici şirketin kaldıraç seviyesini düşük veya yüksek 
belirleyebilir ve bu seviye pay sahiplerinin tercihine uygun olmayabilir. Daha
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önemlisi, bu iki grubun tercihi, sadece seviye bakımından değil; finansal güçlüğe 
düşme riskine ve vergilere yönelik duyarlılıklarına bağlı olarak da değişir. Ör
neğin, etkinlik yaklaşımına göre, vergilerin etkisi ile ilgili öngörüler standarttır. 
Oysa, yöneticinin statüsünü koruması (entrenchment) yaklaşımına göre, vergi
nin etkisi ile ilgili öngörüler asimetriktir ve herkes için duyarlılıkları farklıdır. 
Novaes W. ve L. Zingales 1995'in modeli, sermaye yapısına yönelik olarak borç
lanma ile ilgili tercihi yöneticinin bakış açısı ile ele almaktadır.

Novaes W. ve L. Zingales 1995'e göre, borçlanmanın ele geçirilme (şirketin 
ele geçirilme -takeover- veya mevcut yöneticinin yerine başka yöneticinin geti
rilmesi) olasılığı üzerinde üç etkisi vardır: i) borç seviyesinin yüksekliği yöneti
min veya şirketin cazibesini azaltır ve ele geçirilme olasılığını düşürür, (borcun 
dışlama (crowding out) etkisi), ii) riski yüksek borç, ele geçirilme halinde, ele 
geçirmeden sağlanacak bazı faydalarm şirket alacaklılarına aktarılmasına sebep 
olur, iii) ele geçirme halinde artan etkinlik iflas riskini azaltır ve böylece finansal 
güçlüğe düşme maliyetinin bir kısmı ortadan kaldırılmış olur. Ancak, bu mali
yetlerin bir kısmı şirket alacaklılarına yüklenebilir. Bu analizde, ele geçirilmeden 
dolayı şirket pay sahiplerinin elde ettikleri fayda dikkate alınmaktadır. Ancak, 
şirket borcu nominal değer olarak arttığı sürece, bu fayda o kadar düşük olacak
tır ki ilk iki etkinin maliyeti daha yüksek gerçekleşecektir.

Novaes W. ve L. Zingales 1995'e göre, ex ante optimal borç seviyesi

a) finansal güçlüğe düşmenin maliyetindeki artışla azalır,

b) şirketin ele geçirilme veya yöneticinin görevden alınmasıyla ortaya çıka
cak maliyetteki artışla artar,

c) doğası gereği (generically) mevcut yöneticinin yerine başkasının getiril
mesinden elde edilecek faydadaki artışla artar.

Borçlanmanın toplam maliyeti, finansal güçlüğe düşmenin maliyeti ile yö
neticiyi yenilemenin fırsat maliyetinin bileşimidir. Yöneticiyi yenilemenin fayda
sındaki artış, optimal borç seviyesini artıracaktır.

Bu modelde, yöneticinin bütün amacı iflas ve görevden almma veya ele 
geçirilme sonucunu doğuracak sermaye yapısından kaçınmaktır. Optimal borç 
seviyesinde, ele geçirme kârlı bir yol olmayacaktır. Yönetici borç seviyesini bu 
sonuca göre belirleyecektir. Ele geçirilme tehlikesi bertaraf edildikten sonra yö
neticinin dikkate alması gereken tek tehlike olarak iflas riski kalmaktadır. Bu 
durumda, borcun ödenme olasılığının (1) olduğu her durumdaki borç seviyesi 
optimal borç seviyesi olacaktır.
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Yönetici gerçek bir ele geçirilme tehdidi ile karşı karşıya olduğunda ise so
run bu kadar basit bir şekilde çözülemeyecektir. Bu durumda, ele geçirilme teh
didini bertaraf edecek bir miktar iflas riski gerekmektedir. Yönetici öyle bir borç 
seviyesini tercih edecektir ki bu seviyede şirketin öz kaynağı sıfır olacak ve ele 
geçirmeden sonra ele geçirenler için şirket değeriyle ilgili bir kazanç ortaya çık
mayacaktır.

Yöneticinin bakış açısından, optimal borç seviyesi,

a) finansal güçlüğe düşmenin maliyetindeki artışla birlikte artar,

b) ele geçirilmenin maliyeti ile birlikte azalır,

c) yöneticinin yenilenmesinden sağlanan fayda ile birlikte artar.

Novaes W. ve L. Zingales 1995'e göre, ele geçirme tehdidi azaldığında yö
neticilerin borçlanmayı azaltma ve/veya yeni pay ihraç etme eğilimleri artmak
tadır. Aynı durum, ele geçirmeden elde edilecek fayda azaldığında da ortaya 
çıkacaktır.

3.4. Pay Sahipleri ve Yöneticiler ile Şirket A lacaklıları Arasında 
Çıkar Çatışması Yaklaşımı (İtibar Kaygısı Yaklaşımı)

Bu alt bölümde itibar (reputation) kaygısının sermaye yapısı kararlarını et
kileme biçimi ele alınmaktadır. Harris M. ve A. Raviv 1991'den hareketle, burada 
kaynak gösterilen D. Hirshleifer ve A. Thakor'un 1989 yılındaki çalışmasının6 
basılıp basılmadığı konusunda bir bilgi bulunmadığından, Hirshleifer D. 1993 
esas alınarak, yöneticilerin ve şirketlerin itibarlarını dikkate alarak sermaye ya
pısı kararlarını vermeleri ele alınmıştır.

H irshleifer D. 1993'e göre, yöneticiler yatırım kararı verirken kendilerinin 
veya şirketin itibarını dikkate alma eğilimindedirler. Bu eğilim üç şekilde kendini 
gösterir: 1) yönetici kısa vadeli başarılarla ilgili göstergelerin daha iyi görünmesi 
için gayret gösterir. 2) yönetici iyi haberlerin bir an önce duyulması, kötü haber
lerin geciktirilmesi için çalışır. 3) yönetici en iyi yöneticilerin uygulamalarını be
nimsemeyi, en kötü yöneticilerin uygulamalarından uzak durmayı tercih eder.

Bu yaklaşımların yol açabileceği yanlı yatırım kararları şu şekillerde orta
ya çıkabilir: yatırımlar gizlice kısılarak kısa vadeli nakit akımının daha yüksek 
görünmesi sağlanır; varlıklar zamanından önce nakde çevrilerek değerlerinin

6 David Hirshleifer ve Anjan V. Thakor'un, 1989 tarihli 'Managerial Reputation, Project Choice 
and Debt' başlıklı çalışması 14-89 numaralı Working Paper olarak Anderson Graduate School of 
Management at UCLA'da çıkmıştır. Bu çalışmaya ulaşmak mümkün olmamıştır. Çalışma, Harris M. 
ve A. Raviv 1991'de kaynak gösterilmiştir. Harris M. ve A. Raviv 1991'de referans verilen bu 1989 
tarihli Çalışma Raporu (Working Paper), daha sonra makale olarak Hirshleifer D. ve A. V. Thakor 
1992'de iyileştirilerek yayımlanmıştır.
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yüksek olduğu izlenimi verilir; iyi projelere sahip bir şirket izlenimi vermek için 
kâr getirmeyen yatırımlara girişilir; orta halli bir yönetici olduğunu gizlemek ve 
iyi bir yönetici olduğu izlenimini vermek için getirileri uzun sürede kesinleşecek 
yatırımlara girişilir; kısa vadede itibarı korumak için kısa sürede başarısız olma 
ihtimali yüksek ancak kârlı projelerden kaçınılır; itibar kaybına yönelik riskleri 
azaltmak için şirket hesabına riskten korunma (hedging) işlemleri yapılır; yatı
rımcıların düşük kârlılığı yönetim becerisi ile ilişkilendirecekleri düşüncesiyle, 
marjinal ölçüde kârlı yeni projelerden kaçınılır; projenin başarısız olduğunu ka
bul etmekten kaçınmak için kötü projeler yüceltilir; güvensiz görünmemek için 
veya başka benzer bir kriterle değerlendirilmeyi sağlamak amacıyla diğer yöne
ticilerin kararlarına uyulur; orta halli yönetici olduğunu gizleyebilmek için diğer 
yöneticilerden farklı görünmeye çalışılır.

Bütün bu karar ve davranış biçimleri şirketin proje ve yatırım kararlarını 
etkilemekte ve çok temel kararlar itibar biriktirme kaygısı ile alınmış olmaktadır. 
Bu durum bazı ters seçim (adverse selection) ve varlık ikamesi (asset substituti- 
on) sonuçlarına yol açabilecektir. Hirshleifer D. 1993, itibar biriktirmeyi başlıca 
üç olumsuz sonucu olan bir sorun olarak ele almaktadır. Bu sonuçlar şunladır:

• İtibar sağlama güdüsü yöneticilerin sadece pay sahiplerinin çıkarı yeri
ne şirket alacaklılarının çıkarına hareket etmeleri için baskı unsuru ola
bilir. Çünkü borçların ödenebilmesi itibar açısından daha büyük önem 
arz edebilir. Bu, pay sahiplerinin riski alacaklılara aktarmaları şeklinde 
ortaya çıkan yatırım etkinsizliklerini azaltabilir.

• İtibar sağlama güdüsü yöneticilerin daha yoğun çalışmaları için bas
kı unsuru olabilir. Yöneticilere sağlanan pay senedi opsiyonları bunu 
açıklamaktadır.7

• Dışsallıklar ve vergiden kaynaklanan bozucu etkiler (distortion) nede
niyle, itibarın korunmasını özendirici unsurların olmadığı durumda 
bile yatırımların seviyesi, genel olarak, etkin olmayabilir. İtibarla ilgili 
bozucu etkiler bazen bu sorunları çözer.

Özetle, yöneticilerin itibar sağlama güdüsünün şirketin yatırım kararlarına 
etkisi olacaktır. Örneğin, yönetici, itibarını olumsuz etkileyeceği için, belirsizlik 
içeren projelere girmekten kaçınır. Benzer şekilde, kısa ve uzun vadeli iki ayrı pro

7Şirketin başarılıbir performans göstermesi halinde pay.senedi fiyatlarının yükseleceği beklendiğinden 
bugün belirlenen sabit bir fiyat üzerinden belli bir sürede şirket pay senetlerini satın alma hakkı veren 
opsiyonlar (bunlar daha çok yönetici ve çalışanlara bir paket olarak sunulan programlar kapsamında 
yer almaktadır.) yöneticilerin şirketin pay değerinin artışından kârlı çıkmalarını sağlayacaktır. Bu 
durum yöneticilerin, şirketin pay değerinin, dolayısıyla genel başarısının artışı için fazladan gayret 
göstermeleri için teşvik unsuru olacaktır.
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jeyle ilgili karar aşaması belirsizliği, uzun vadeli projede daha uzun sürede günde
me gelecek ise riskten kaçman yönetici uzun vadeli projeyi tercih edecektir.

Hirshleifer D. 1993, yöneticinin itibar biriktirme güdüsünün şirketin serma
ye yapısı kararları üzerinde etkilerini ele almamış olmakla birlikte, Harris M. ve 
A. Raviv 1991'de, burada kaynak gösterilen D. Hirshleifer ve A. Thakor'un 1989 
yılındaki çalışmasında yöneticinin itibar biriktirme güdüsünün ortaklar lehine 
olan kararlar ile alacaklılar lehine olan kararlar arasında bir değiş tokuş yarattı
ğı ifade edilmektedir. Buna göre, başarılı ve başarısız sonuçlan olabilecek, birisi 
daha güvenli, diğeri daha riskli ve getirileri de buna göre değişen iki ayrı proje ile 
karşı karşıya olan yönetici için her iki projenin başarısı ve başarısızlığının sonuç
ları aynı olacaktır. Oysa, ortaklar için riski yüksek, buna karşılık beklenen getirisi 
yüksek proje daha tercih edilir olacaktır. Zira, başarı halinde yüksek riskli -  yük
sek getirili projenin ortaklar açısından faydası daha yüksektir. Yönetici için hangi 
projenin başarılı olduğu önemli değildir, sadece 'başarılı' olmak önemlidir. Bu
rada, yönetici emek piyasasının, yöneticiyi değerlendirmede beklenen getirileri 
dikkate almadan, sadece başarıyı ve başarısızlığı esas aldığı varsayılmaktadır. 
Dolayısıyla, yöneticiler başarı olasılığını ençoklama kaygısında iken, pay sahip
leri beklenen getiriyi ençoklamayı amaçlayacaklardır. Eğer daha güvenli olan 
projenin başarı olasılığı daha yüksek ise, diğer projenin getirisi ortaklar için daha 
yüksek olsa bile, yönetici güvenli projeyi tercih edecektir. Yöneticilerin bu dav
ranışı borçtan kaynaklanan temsil maliyetini azaltacaktır. Çünkü borç ne kadar 
yüksek ise, alacaklılara yapılacak ödemeler kesin ve pay sahiplerine kıyasla ön
celikli olduğundan, ortakların hem şirketin varlıkları üzerindeki talepleri, hem 
de projelerle ilgili getiri beklentileri daha düşük olacaktır. Borcun düşük olması 
ortakların şirketten taleplerinin ve projelerden getiri beklentilerinin daha yüksek 
olmasına yol açacaktır. Düşük getiri halinde yöneticilerin başarısızlıkları günde
me gelecek ve itibar kaybı söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla, yöneticiler bu 
şekilde bir itibar sorgulaması ile karşı karşıya kalacaklarını düşündüklerinde, 
şirketin aksi duruma kıyasla daha fazla borçlanmasını beklemek gerekmektedir. 
D. Hirshleifer ve A. Thakor, ele geçirme tehdidi altındaki şirketlerin yöneticileri
nin itibar konusunda daha fazla etki altında olduklarını belirtmektedirler. Diğer 
koşullar değişmedikçe, bu gibi şirketlerin daha fazla borçlanması beklenir. Tersi
ne, ele geçirme tehdidine karşı gerekli önlemleri almış şirketler daha düşük borç 
seviyesinde olacaklardır. (Harris M. ve A. Raviv 1991). Bu şekilde, yöneticilerin 
itibar kaygıları şirketin sermaye yapısı tercihlerini etkileyebilecektir.

Açıkladığımız bu sonuçların aksine Diamond D. W. 1989, tarihsel gözlem 
olarak, başarı istatistiği yüksek şirketlerin, dolayısıyla yerleşmiş sektörlerde fa
aliyet gösteren şirketlerin, daha itibarlı şirketler olarak, daha düşük borç mali
yetine ve borç seviyesine sahip olacakları; buna karşılık genç şirketlerin, henüz
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yeteri kadar itibar sağlamamış oldukları için, daha riskli projeler ve daha yüksek 
borç seviyesine sahip olacakları sonucuna ulaşmaktadır. (Harris M. ve A. Raviv
1991)

3.5. Şirket Yönetiminin Elde Tutulması Düşüncesi Yaklaşımı

Harris M. ve A. Raviv 1988 ile Stulz R. 1988 ile birlikte 1990'lı yıllarda gün
deme gelen bu yaklaşım, şirketin yönetim kontrolünün elde tutulması ve ko
runması güdüsü ile şirketin sermaye yapısı arasında bir ilişki olduğu üzerinde 
durmaktadır.

Harris ve Raviv'in modelinde, adi pay senetleri şirkette oy hakkı sağlarken, 
borç senetlerinin oy hakkı sağlamaması nedeni ile daha yüksek borç seviyesinin 
yöneticinin şirket üzerindeki kontrol gücünün artmasını sağlayacağı sonucuna 
varılmaktadır. Aynı şekilde, yöneticinin şirket sermayesinde sahip olduğu pay 
oranı, şirket dışındaki diğer ortakların pay oranına göre de yönetim gücünü be
lirleyecektir. Şirketin ele geçirme hedefi olduğu durumlarda şirket yönetiminin 
kontrolü önem kazanmaktadır. Şirket yöneticileri dışındaki sermayenin piyasa 
değeri ele geçirme tehdidi altındaki şirketin kontrolünü belirleyici olacaktır. 
Borçlanma düzeyinin yüksek olması, dışarıdaki pay sahiplerine kıyasla yönetici- 
ortağm şirket varlıkları üzerindeki kontrol gücünü artıracaktır.

Bu durum ve değerlendirmeler veri iken, eğer şirketin başkaları tarafından 
satın alınması (tender offer) yönetici açısından optimal bir tercih ise sermaye ya
pısı hiç borç almama esasına göre belirlenecektir. Böylece şirket kolay bir satın 
alma hedefi olacaktır. Oy hakkı toplama (proxy) mücadelelerinde şirketin bir 
miktar borçlanması yöneticilerin yararına olacaktır. Satın alma teklifinin redde
dilmesini sağlamak için ise borç oranını daha da artırmak gerekecektir. Ele ge
çirme (take over) hedefindeki şirketler de, ortalama olarak, yüksek borç seviye
sine sahip olacaklardır. Aynı şekilde, borç oranını yükselten şirketler satın alma 
tekliflerini geri çevirmede ve oy hakkı toplama (proxy) mücadelelerinde gücü 
kaybetmemekte daha başarılı olmaktadırlar. (Harris M. ve A. Raviv 1991)

Stulz R. 1988 ise, ele geçirme hedefindeki şirketlerin, şirket dışmdaki pay 
sahipleri için şirketin değerini maksimize edecek optimal borç seviyesine sahip 
olacakları sonucuna ulaşmaktadır. Saldırgan ele geçirme (hostile take over) hede
finde olan şirketler bu tür bir tehdit altında olmayan şirketlere göre daha yüksek 
borç düzeyine sahip olacaktır. Ele geçirme hedefi olmak şirket paylarının piyasa 
fiyatı bakımından iyi bir haber olduğundan, pay senedi yerine borç senedi çıka
rılması ile birlikte ele geçirme tehdidi altındaki şirketlerin pay fiyatının yüksel
mesi beklenmelidir. Ayrıca, ele geçirilme olasılığı hedef şirketin borç/özkaynak 
oranı ile ters orantılıdır. Ele geçirme primi ise borç/özkaynak oram ile pozitif bir 
ilişki içindedir. (Harris M. ve A. Raviv 1991)
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Bu çalışmalardan çıkarılan sonuçlar şunlardır:

• Ele geçirme (take over) hedefindeki şirketler borç düzeylerini artıracak
lar, bu da şirketin pay senedi fiyatlarında artışa sebep olacaktır.

• Şirketin kaldıraç oranı, ortalama olarak, şirketi satın alma (tender offer) 
girişiminin başarısı ile negatif yönlü bir ilişki içindedir.

• Başarısız satın alma (tender offer) hedefi olmuş şirketlerin borçlanma 
düzeyi, ortalama olarak, oy hakkı toplama (proxy) mücadelelerinde he
def olan şirketlerin borçlanma düzeyine kıyasla daha yüksek olacaktır. 
Oy hakkı toplama mücadelesi sonrası eski yöneticilerin görevde kaldığı 
durumda, ortalama olarak, borçlanma düzeyi daha düşük olacaktır.

• Ele geçirme maliyeti daha yüksek olan şirketlerin borç düzeyi daha dü
şük olmakta, fakat ele geçirme gerçekleşirse elde edilen prim daha yük
sek olmaktadır.

• Ele geçirme sonrası kâr potansiyeli daha yüksek olan şirketlerin borçlan
ma düzeyi daha yüksek olmaktadır.

Bu değerlendirmelerin kısa vadeli düşünülmesi gerekmektedir. Zira şirket 
yönetiminin kontrolünü elde tutmaya yönelik sermaye yapısı kararları, ele ge
çirme veya oy hakkı toplama sonucu yönetim kontrolünü kaybetme tehditlerine 
karşılık tepkisel ve kısa vadelidir. Uzun vadede sermaye yapısı kararlarının daha 
farklı olmasını beklemek gerekir. (Harris M. ve A. Raviv 1991).

3.6. Temsil M aliyeti Teorisi Özet Sonuçları

Temsil maliyeti ile ilgili modeller borçlanma seviyesinin (kaldıracın) aşağı
daki unsurlarla pozitif (doğrusal) bir ilişki içinde olduğu sonuçlarına varmakta
dır (Harris M. ve A. Raviv 1991):

• Firma değeri (Hirshleifer D. ve A. V. Thakor 1992; Harris M. ve A. Raviv 
1990; Stulz R. 1990),

• İflas olasılığı (Harris M. ve A. Raviv 1990),

• Düzenlemelerin kapsamı (extent of regulation) (Jensen M. C. ve W. 
Meckling 1976; Stulz R. 1990),

• Serbest nakit akımı (Jensen M. 1986; Stulz R. 1990),

• Tasfiye değeri (Williamson 0 . 1988, Harris M. ve A. Raviv 1990),

• Şirketlerin ele geçirme hedefinde olma dereceleri (Hirshleifer D. ve A. V. 
Thakor 1992; Stulz R. 1990),

• Yöneticilerin itibar kaygısının önemi (Hirshleifer D. ve A. V. Thakor
1992).
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Temsil maliyeti ile ilgili modeller borçlanma seviyesinin (kaldıracın) aşağı
daki unsurlarla negatif (ters yönlü) bir ilişki içinde olduğu sonuçlarına varmak
tadır (Harris M. ve A. Raviv 1991):

• Büyüme fırsatlarının fazlalığı ve büyüklüğü Gensen M. C. ve W. Meck- 
ling 1976; Stulz R. 1990)

• Faiz ödemeleri, (Harris M. ve A. Raviv 1990)

• Şirketin gelecek potansiyelinin araştırılması ile ilgili masraflar, (Harris 
M. ve A. Raviv 1990)

• İflas sonrasında reorganizasyon olasılığı (Harris M. ve A. Raviv 1990).

Sermaye yapısını etkileyebilecek diğer unsurlar da şu şekilde belirlenebilir 
(Harris M. ve A. Raviv 1991):

• Tahvillerin, pay sahiplerinin riskli projeler üstlenmesini engelleyici un
sur olarak, borçların değerinin düşmesini önleme etkisi olduğu öngörül
mektedir (Jensen M. C. ve W. Meckling 1976),

• Borçlanma açısından daha uzun süredir faaliyette olan şirketlerin daha 
düşük ödememe ihtimali ve daha düşük borç maliyeti olması beklenme
lidir (Diamond D. W. 1989),

• Şirketin değeri ile kaldıracın aynı yönde hareket etmesi, bu iki içsel de
ğişkenin dışsal bazı değişkenlerdeki değişmelerle aynı yönde hareket 
etmesinin bir sonucudur (Hirshleifer D. ve A. V. Thakor 1992; Harris 
M. ve A. Raviv 1990; Stulz R. 1990). Dolayısıyla, bu dışsal faktörlerden 
birindeki değişme sonucunda kaldıracın artmasına sebep olan sermaye 
yapısı değişiklikleri, pay senedi fiyatlarında da artışa sebep olacaktır. 
Aynı şekilde, kaldıracın azalmasına sebep olan sermaye yapısı değişik
likleri pay senedi fiyatlarının düşmesine sebep olacaktır. (Harris M. ve 
A. Raviv 1991).

4. Dengesiz Bilgi Dağılımı ve Sıralı Tercih

Dengesiz bilgi dağılımı (asymmetric information) yaklaşımı, şirket dışındaki 
pay senedi yatırımcılarının şirketin varlıklarının değeri hakkında şirket hakkın
da içerden bilgi alabilecek durumda olanlardan (insiders) daha az özel bilgiye 
sahip oldukları durumda, o şirketin pay senetlerinin yanlış fiyatlanmış olacağını 
ileri sürmektedir. M yers S. C. ve N. S. M ajlu f 1984 tarafından geliştirilen bu 
modele8 göre, şirket, yapmayı planladığı bir proje yatırımını pay senedi ihraç

8 Hovakimian A. et. al. 2001'dc ve sıralı tercih teorisi konusundaki diğer çalışmalarda, G. Donaldson, 
Corporate Debt Capacitv: A Studv of Corporate Debt Policv and the Determination of Corporate Debt
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ederek finanse etmeyi planlıyor ise dışarıdaki yatırımcıların eksik bilgilenmesi 
nedeniyle ortaya çıkacak düşük fiyatlandırmanın etkisi o kadar büyük olacaktır 
ki projenin getirilerinin net bugünkü değerinin büyük bölümünü yeni pay ih
racından pay alacak yeni ortaklar alacak ve bu durum mevcut pay sahiplerinin 
kayba uğramasına sebep olacaktır. Net bugünkü değeri pozitif olsa bile bu proje 
mevcut ortaklar tarafından reddedilecektir. Bu şekildeki bir düşük yatırım (un
derinvestment) etkisinden içsel finansman yoluyla veya piyasa tarafından düşük 
fiyatlandırılmayacak bir menkul kıymet ihracı yoluyla kaçınmak mümkündür. 
İçsel finansman ve yatırımcı açısından risk içermeyen borç senedi piyasanın dü
şük fiyatlama etkisine maruz kalmayacaktır. Dolayısıyla dengesiz bilgi dağılı
mının bulunduğu bir durumda menkul kıymetin düşük fiyatlama etkisinden ve 
düşük yatırımdan kurtulmak için önce içsel kaynakları kullanarak finansman 
sağlamak, sonra riski düşük borçlanma senedi ihracı yoluna gitmek ve son çare 
olarak yeni pay senedi ihraç etmek şirketlerin seçeceği en uygun finansman yön
temi olacaktır. Bu model, şirket finansmanında "sıralı tercih" (pecking order) te
orisi olarak adlandırılmaktadır. (Harris M. ve A. Raviv 1991).

Özet olarak, sıralı tercih teorisi, şirketlerin sermaye yapısı ile ilgili kararla
rında şu sıralamanın esas olduğunu kabul etmektedir: 1) Şirketler, öncelikle, iç 
finansmanı tercih ederler. Şirket bünyesindeki nakit ve nakde kolay dönüştürü
lebilir varlıkları öncelikle kullanırlar. 2) Temettüniin değişebilmesi zor olsa ve 
temettü ödeme hedefleri kârlı yatırım fırsatlarına kademeli bir uyum sağlasa da, 
şirketler temettü ödeme oranı hedeflerini yatırım fırsatlarına göre ayarlarlar. 3) 
Fazla değişmeyen temettü politikaları yanı sıra kârlılık ve yatırım fırsatlarında 
öngörülemeyen dalgalanmalar, firma için nakit kaynaklarının yatırım harcama
larından az veya çok olabilmesi demektir. Eğer nakit akımı daha düşük ise şirket 
önce mevcut nakdini kullanır veya kolay nakde dönüşebilir menkul kıymetlerini 
nakde dönüştürür ve kullanır. 4) Eğer dış finansman gerekiyor ise ilk olarak en 
güvenli menkul kıymeti ihraç eder. Borçla başlar, daha sonra muhtemelen pay 
senedine dönüştürülebilir tahvil gibi melez (hybrid) menkul kıymetleri çıkarır 
ve son olarak pay senedine başvurur. Sıralı tercih modelinde bir borç/öz kaynak 
hedeflemesi yoktur, iç finansman ve dış finansman şeklinde iki türlü öz kaynak 
bulma yolu vardır. Bunlardan birisi listenin başında, diğeri listenin sonundadır. 
(M yersS. C. 1984: 581.)

Capacitv. Harvard Business Schooi, Division of Research, Harvard University, 1961 başlıklı çalışma 
sıralı tercih yaklaşımının ilk kaynağı olarak aktarılmaktadır. Sânchez-Vidal J. ve J. F. Martin-Ugedo 
2005, Donaldson 1961'de açıklanan sıralı tercih yaklaşımı ile Myers S. C. ve N. S. Majluf 1984'te 
dengesiz bilgi dağılımı ile temellendirilen sıralı tercih yaklaşımı arasındaki farka işaret ederek, 
birincisinin bir firma davranışı olarak ele alındığına ve İkincisinin dengesiz bilgi dağılımına dayalı 
bir teorik model olarak kurgulandığına işaret etmektedirler.
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5. Diğer Yaklaşımlar

5.1. Borçlanma Düzeyi ile Sinyal Verme

Sermaye yapısının şirket içindekilerin (insider) sahip oldukları bilgilerle il
gili sinyal verdiğine ilişkin bu yaklaşım Ross S. 1977'un öncü makalesi ile geliş
miştir. Yaklaşımm temeli, yöneticilerin, şirketin getirilerinin dağılımı hakkında 
gerçek bilgiye sahip oldukları, buna karşılık ortakların bu tür bir bilgiye sahip 
olmadıkları varsayımına dayanmaktadır. Piyasanın pay fiyatlarını yüksek değer
lemesinden yöneticiler kazançlı çıkar, buna karşılık, düşük değerlemeden ve şir
ketin iflasından zarar görürler. Piyasadaki yatırımcılar, yüksek borç seviyelerini 
şirketin iyi durumda olduğunun işareti olarak algılarlar. Finansal açıdan kötü 
durumdaki şirketler herhangi bir borç düzeyinde daha yüksek marjinal beklenen 
iflas maliyetine tabi olacaklarından, kötü durumdaki şirketler daha fazla borç
lanma senedi çıkaracak ve iyi durumdaki şirketleri taklit etmeyeceklerdir. (Har- 
ris M. ve A. Raviv 1991)

Bu konudaki ampirik çalışmaların sonuçları, şirket değeri veya kârlılığı ile 
borç/özkaynak oranı arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 
Ross'un geliştirdiği modelde, iflas maliyetleri arttıkça, diğer koşullar değişmedi
ği sürece, borçlanma seviyesi ve iflas olasılığı azalacaktır. Dolayısıyla bu yakla
şımda şirket değeri, borç seviyesi ve iflas olasılığı birbirleriyle pozitif yönlü ilişki 
içindedirler. Borç seviyesinin yüksek olması şirket değerinin yüksek olduğunun 
işaretidir. Böylece, borçlanma senedi ihraç eden şirketlerin pay senetleri fiyatla
rının yükselmesi ve yeni pay ihraç eden şirketlerin mevcut pay senetlerinin fiyat
larının düşmesi beklenmektedir ki bir çok ampirik çalışmanın bunu doğruladığı 
görülmektedir.

5.2. Riskten Kaçınmaya Dayalı Model

Bu yaklaşıma göre, temel olarak, şirket kaldıracındaki artışlar yöneticilere 
(riskli) öz kaynakların daha fazla bölümünü elde tutma imkânı verir. Öz kay
naklardan daha fazla pay alınıyor olması, riskten kaçınma nedeniyle, yöneticinin 
refahını düşürür, ancak daha iyi projeler için bu kayıp daha azdır. Bu şekilde, 
daha iyi durumdaki şirketlerin yöneticileri denge halinde daha yüksek borçlan
ma oranı ile şirketin durumuna ilişkin işaret gönderebilirler. Leland, H. E. ve

D. H. Pyle 1977'm  öncü çalışmasına dayanan bu model şirketin değeri ile şirket 
içindekilerin şirket öz kaynaklarındaki payı arasında pozitif bir korelasyon ön
görmektedir.
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5.3. Piyasa Zamanlaması (Market Timing) Modeli

Piyasa zamanlaması modeli Baker M. ve J. VVurgler 2002'ye dayanmaktadır. 

Hisse senetleri piyasasında geçmişten gelen piyasa bilgi birikiminden de yararla

nılarak fiyatların düzeyine göre fiyatlar yüksek olduğunda yeni hisse ihracı ve fi

yatlar düşük olduğunda hisse geri alımı yapılması kararlan piyasa zamanlaması 

yaklaşımını izah etmektedir. Amaç, hisse finansman maliyeti ile diğer finansman 

yöntemlerinin maliyeti arasında ortaya çıkan geçici farklardan yararlanmak ola

rak gösterilmektedir. Yazarlar analizlerini defter değeri/piyasa değeri oranında

ki geçmiş dönem gelişmelerini de dikkate alarak yapmaktadırlar. Baker M. ve J. 

VVurgler 2002, teorilerinin şirketler tarafından yaygın şekilde uygulandığını ve 

bu kapsamda, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmaların şirketlerin hisse yoluyla fi

nansman kararları üzerinde on yıl gibi uzun döneme yayılan etkilerinin olduğu

nu tespit etmektedirler. Model, hedef bir optimal sermaye yapısının söz konusu 

olamayacağı, şirketlerin yıllar boyunca biriktirdikleri piyasaya ilişkin tecrübele

rine dayanarak uygun zamanda hisse çıkararak veya kendi hisselerini geri satın 

alarak sermaye yapısı kararlarını verdikleri sonucuna götürmektedir.

De Bie T. ve L. De H aan 2007, Hollanda'daki şirketler için yaptıkları ana

lizde Baker M. ve J. VVurgler 2002'in ABD şirketleri için bulduğu derecede bir 

kararlılık tespit etmemekle birlikte, Hollanda şirketlerinin sermaye yapısı karar

larında piyasa zamanlaması modelinin geçerli olduğunu göstermektedirler.

Fama E. F ve K. R. French 2001, şirket hisselerinin piyasa fiyatı/defter değeri 

(P/D) oranının düzeyine bağlı bir finansman modelinin uygulamada çok karşı

laşılan bir durum olduğunu ve birçok modelde bu yaklaşımın doğrulandığını 

belirtmektedirler. Buna göre, P/D yüksek olduğunda yüksek fiyatlardan hisse 

ihracı ve P/D düşük olduğunda bunun tersi diğer modeller altında da iyi işleyen 

bir finansman yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir. P/D yüksek olduğunda, 

varsa temettüyü de dağıtarak, içsel finansman yerine hisse ihracı akılcı bulun

maktadır. Sıralı Tercih Teorisi ile uyumlu olmayan bu yaklaşım diğer modellerle 

uyumlu bulunmakta ve "piyasa koşulları modelleri" (market conditions models) 

genel başlığı altında ele alınmaktadır.
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6. Değiş Tokuş ve Sıralı Tercih Teorilerine İlişkin Ampirik 
Bulgular

6.1. Yaklaşım ların Testine İlişkin  İlk  Çalışm alar

Bradley M . et al 1984, optimai sermaye yapısının tespiti ile ilgili olarak geliş
tirdikleri model çerçevesinde, teorik olarak, şu sonuçlara ulaşmışlardır:

a) borçlanma oranı, (iflas maliyeti ve borçlanma ile ilgili temsil maliyeti 
dahil) finansal güçlüğe düşme maliyetleri ile zıt yönlü bir ilişki içinde
dir.

b) borçlanma oranı, borç dışında kalan vergiden korunma mekanizmaları 
ile zıt yönlü ilişki içindedir.

c) borçlanma oranı, finansal güçlüğe düşmenin maliyetleri yüksek oldu
ğunda, şirket değerindeki değişkenlik ile zıt yönlü ilişki içindedir.

Böylece, Bradley M. et al 1984, optimai sermaye yapısının belirlenmesinde, 
önceki çalışmalarda da ele alınan, şirkete özgü üç faktörün öne çıktığını tespit 
etmektedirler: Şirket değerinin değişebilme derecesi (variability)9, borçlanma dı
şında vergiden korunma mekanizmaları10, finansal güçlüğe düşme ile ilgili ma
liyetlerin büyüklüğü.

Yaptıkları regresyon analizleri sonucunda Bradley M. et al, borçlanma oranı 
ile finansal güçlüğe düşme maliyetleri arasındaki zıt yönlü ilişkiyi doğrulayan 
bulgular elde etmişler, ancak borçlanma oranının borç dışında kalan vergiden 
korunma mekanizmaları ile zıt yönlü ilişkisini teyit edememişlerdir. Bu ikinci 
ilişki, regresyon sonuçlarına göre, pozitif yönlü çıkmaktadır. Bradley M. et al ver
giden korunma araçları ile borçlanma oranı arasındaki ilişkide, 25 sektörde 821 
şirketten oluşan örnek kümesinin tamamını kapsayan bir ortak izahın olmadığı, 
sektöre özgü ve şirketlere özgü faktörlerin bulunduğu sonucuna ulaşmaktadır
lar. Konuyla ilgili başka çalışmaların sonuçlarını da dikkate alarak, yüksek duran 
varlık seviyesine sahip şirketlerin hem yüksek amortismanlar yoluyla vergiden 
kaçınma için ek bir araca sahip oldukları, hem de bu şirketlerin yüksek teminat
larla daha düşük faiz oranlan ile daha yüksek borçlanma seviyelerine ulaşabil
dikleri sonucuna ulaşmaktadırlar.

9 Çalışmada yapılan istatistiksel testlerde, şirket değerinin değişme ölçüsü, veri dönemi (1962- 
1981) boyunca şirket varlıklarının ortalama değerine göre sıralanmış yıllık kârların birinci derece 
farklarının standart sapması olarak alınmıştır. Yıllık kâr ise faiz, amortisman ve vergiler düşülmeden 
önceki rakamdır.

10 Borçlanma dışında vergiden korunma, yıllık amortisman giderleri ve yatırımlara sağlanan vergi 
avantajlarının (tax credit) amortisman, faiz ve vergiden önceki yıllık kâr rakamına bölünmesi ile ifade 
edilmiştir.
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Tablo 2. Temsil Teorisi Önermeleri ve Ampirik Bulgular11
Teorik Sonuç veya Önerme 
[Kaynak Metin] Ampirik Bulgu ve Kaynak Metin

Tahvil İhracı, Pay Senedinin Tahville 
Değiştirilmesi veya Pay Senedi Geri 
Alımlarının Kamuya Açıklanması 
üzerine Pay Senedi Fiyatında Artışlar
Ve
Pay Senedi İhracı veya Tahvilin Pay 
Senedi ile Değiştirilmesi Açıklamaları 
üzerine Pay Senedi Fiyatlarında 
Azalışlar
[Harris & Raviv (1990a), Stulz (1990), 
Hirshleifer & Thakor (1989’)]

Tahvil İhraçları
Evet: Kim ve Stulz (1988)
Hayır: Dann&Mikkelson(1984), Eckbo (1986),Mikkelson 
& Partch (1986).
Pay Senedinin Tahville Değiştirilmesi
Evet: Masulis (1980,1983), Cornett & Travlos (1989).
Pay Senedi Geri Alımlan

Evet: Masulis (1980), Dann (1981), Vermaelen (1981), 
Dann et al (1989)
Pay Senedi İhraçları
Evet: Asquith & Mullins (1986), Masulis & Korwar (1986), 
Mikkelson & Partch (1986), Schipper & Smith (1986).
Tahvilin Pay Senedi ile Değiştirilmesi
Evet: Masulis (1980, 1983), Eckbo (1986), Mikkelson & 
Partch (1986), Comett & Travlos (1989)

Kaldıraç şirket değeri ile pozitif yönlü 
ilişkilidir [Harris & Raviv (1990a), Stulz 
(1990), Hirshleifer & Thakor (1989)]

Evet: Lys & Sivaramakrishnan (1988), Comett & Travlos 
(1989), Dann et al. (1989), Israel et al (1990)

Kaldıraç iflas olasılığı ile pozitif yönlü 
ilişkilidir [Harris & Raviv (1990a)] Hayır: Castanias (1983)

Kaldıraç büyüme imkânlarının eksikliği 
ile artar [Jensen & Meckling (1976), Stulz 
(1990)]

Evet: Kim & Sorensen (1986), Titman & VVessels (1988), 
Chaplinsky & Niehaus (1990)
Hayır: Kester (1986)

Kaldıraç kârlılıktaki azalma ile artar 
[Chang (1987)]

Evet: Kester (1986), Friend & Hasbrouck (1988), Friend 
& Lang (1988), Gonedes et al (1988), Titman & VVessels 
(1988)
Hayır: Long & Malitz (1985)

Kaldıraç düzenlemelerin fazlalılığı ile 
artar [Jensen & Meckling (1976), Stulz 
(1990)]

Evet: Bowen et al (1982), Bradley et al (1984)

11 Tablo 2 ve Tablo 3, M. Harris ve A. Raviv'in 1990 yılına kadarki çalışmalardan derledikleri 
bulgular hakkında okuyucuya genel ve özet bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Her bir çalışmaya 
ilişkin özet açıklamalar için M .  Harris ve A. Raviv 1990'a  ya da daha ayrıntılı açıklamalar için M .  
Harris ve A. Raviv 1990'da referans verilen çalışmalara başvurulması önerilir. Tablo 2 ve Tablo 3'te 
soldaki sütunlar sermaye yapısı teorisi ile ilgili çalışmalarda ele alınan, test edilen veya ileri sürülen 
bir yaklaşımı veya teoriyi ya da önermeyi içermekte ve her bir teori veya önermenin ortaya atıldığı 
veya değerlendirildiği çalışma teori veya önermeyi takiben köşeli parantez içinde belirtilmektedir. 
Sağ taraftaki sütunda ise ilk sütundaki teori ve/veya önermenin test edildiği çalışmalarda ulaşılan 
sonucun teori veya önermeyi doğrular nitelikte olması “evet" ile ve ampirik sonucun teori veya 
önermeyi doğrular nitelikte olmaması durumu ise "hayır" ile gösterilmektedir. "Evet" ve "hayır"dan 
sonra verilen referanslar ilgili testin yapıldığı ya da ampirik bulgunun yer aldığı çalışmayı 
göstermektedir. Sağdaki sütunda soldaki sütunda verilen teori veya önermenin yer aldığı kutucuğa 
denk gelen bir referans bulunmaması durumu, aynı kutucukta soldaki teori veya önermeyle ilgili 
yapılmış bir ampirik çalışmanın bulunmadığına işaret etmektedir.
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Serbest nakit akımlarının artması ile 
kaldıraç artar [Jensen (1986), Stulz 
(1990)]

Hayır: Chaplinsky & Niehaus (1990)

Kaldıraç, tasfiye değerindeki artış ile 
artar [VVilliamson (1988), Harris & Raviv 
(1990a)]

Evet: Bradley et a1 (1984), Long & Malitz (1985), Friend 
& Hasbrouck (1988), Friend & Lang (1988), Gonedes et a\ 
(1988), Titman & Wessels (1988), Chaplinsky & Niehaus 
(1990)
Hayır Kim & Sorensen (1986), Titman & Wessels (1988)

Tahvillerin 'varlık ikamesi' sorununu 
ortadan kaldıran teminatlar içermesi 
beklenebilir. [Jensen ve Meckling 
(1976)]

Evet: Smith & Warner (1979)

Kaldıraç, faiz karşılama oranı (interest 
coverage ratio) ile ve iflas sonrası 
reorganizasyon olasılığı ile negatif yönlü 
ilişkilidir. [Harris ve Raviv (1990a)]
Kaldıraç, gözlemlenemeyen nakit akımı 
oranına bağlı olarak artar. [Chang 
(1987)]
Kaldıraç, şirketin ele geçirilme hedefinde 
olma derecesine ve ele geçirmeye karşı 
önlemlerin eksiklik derecesine bağlı 
olarak artar. [Stulz (1990), Hirshleifer & 
Thakor (1989)]
Geçmişleri uzun olan şirketlerin batma 
(iflas) olasılıkları daha düşüktür. 
[Diamond (1989)]
Kaldıraç, iflas sonrası inceleme 
maliyetlerindeki azalışa bağlı olarak 
artış gösterir. [Harris ve Raviv (1990a)
Kaldıraç, yöneticinin itibarının 
önemindeki artışa bağlı olarak artar 
[Hirshleifer & Thakor (1989)]

Kaynak: M. Harris ve A. Raviv 1991

M yers S. C. 1984, herhangi bir istatistikî çalışmaya dayanmayan analizinde, 
durağan (statik) değiş tokuş yaklaşımı ile sıralı tercih yaklaşımının çeşitli açılar
dan karşılaştırılması sonucunda şu değerlendirmelere ulaşmaktadır: Statik değiş 
tokuş yaklaşımı bir noktaya kadar işlemektedir. Yapılan regresyon çalışmaların
da, kabul edilemeyecek derecede düşük R2 değerleri elde edilmiştir. Myers S. 
C. bu noktada değiş tokuş teorisinin açıklayıcılığını artırabilecek ve regresyon 
çalışmalarmda ihmal edilen değişkenler olabilecek temsil maliyeti ve asimetrik 
bilgi dağılımını da eklemeyi önermektedir. Myers S. C. 1984, sıralı tercih mode
linin gözlemlerle daha uyumlu olduğunu, aynı sektör içinde olan ve varlıkları
nın kompozisyonu birbirine benzeyen şirketlerin birbirlerinden oldukça farklı 
sermaye yapısı kararı verdiklerini ifade etmektedir. 1973-1982 yılları arasında 
finans sektörü dışındaki tüm şirketlerin stoklar ve diğer dönen varlıklara yatı
rımlar dahil bütün yatırım harcamalarının yüzde 62'sinin şirketlerce içerde üre
tilen nakit ile finanse edildiği, dışsal finansmanın büyük bölümünün borçlanma
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ile sağlandığı ve sadece yüzde 6'lık bir bölümün yeni pay ihracı yoluyla elde edi
len dış finansmanla karşılandığı bahsi ile Myers S. C. 1984, sıralı tercih modelini 
değiş tokuş modeline kıyasla daha açıklayıcı bulmaktadır.

6 .2 .1990'a Kadarki Ampirik Çalışmaların Toplu Sonuçlan

Harris M. ve A. Raviv 1991'den alınan Tablo 2'de, o tarihe kadar yapılmış 
olan ampirik çalışmaların temsil teorisi çerçevesinde yapılan önermelerle uyum
lu sonuçlara ulaşıp ulaşmadığına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Her bir teorik 
önermeden sonra ampirik bulguların sonuçları (evet) veya (hayır) ibaresi ile be
lirtilerek, bu ibarelerden sonra yer alan çalışmaların ilgili teorik önermeyle aynı 
bulgulara ulaşıp ulaşmadığı gösterilmektedir.

Harris M. ve A. Raviv 1991'den alman Tablo 3'te, o tarihe kadar yapılmış 
olan ampirik çalışmaların şirketin kontrolünün elde tutulması yaklaşımı çerçe
vesinde yapılan önermelerle uyumlu sonuçlara ulaşıp ulaşmadığına ilişkin bilgi
ler yer almaktadır. Her bir teorik önermeden sonra ampirik bulguların sonuçları 
(evet) veya (hayır) ibaresi ile belirtilerek, bu ibarelerden sonra yer alan çalışmala
rın ilgili teorik önermeyle aynı bulgulara ulaşıp ulaşmadığı gösterilmektedir.

Titman S. ve R. Wessels 1988, borçlanma oranı üzerinde borç dışı vergi kal
kanları, kârların değişkenliği, varlıkların teminat değeri, şirketin büyüme potan
siyelinin etkisinin varlığını tespit edememektedir.

Shyam -Sunder L. ve S. C. Myers 1994'te 157 şirketin verileri kullanılarak 
1971-1989 yılları arasındaki 19 yıl için yapılan regresyon analizlerinde değiş to
kuş teorisi sıralı tercih teorisine kıyasla daha zayıf bulunmuştur. Buna göre, sı
ralı tercih teorisi, şirketlerce sermaye yapısı ile ilgili kararların alınmasında daha 
güçlü bir model olarak ortaya çıkmaktadır.

Fama E. F. ve K. R. French 2000'de uzun vadeli sermaye yapısının ve temet
tü ödeme oranının şirketler arasında değiş tokuş ve sıralı tercih modelleri tara
fından önerilen iki değişkene -  kârlılık ve yatırım imkânları - bağlı olarak nasıl 
değiştiği incelenmiştir. Değiş tokuş modelindeki kaldıracın "ortalamaya yaklaş
ma eğiliminde" (mean-reverting)12 olduğu önermesi test edilmiştir. Yazarların 
ulaştıkları sonuçlar şunlardır:

• Değiş tokuş modelinde, elde ettiği kâra kıyasla daha fazla yatırım yapan 
şirketler daha az serbest nakit akımına sahip olacak, temettünün sağla
dığı disipline daha az ihtiyaç duyacaktır.

12 "Ortalamaya yaklaşma eğilimi" olarak Türkçeleştirdiğimiz "mean-reverting" kavramı, örneğinbelli 
bir projeden elde edilen kârın uzun vadede bütün şirketler için ortalama bir değere doğru gideceğini 
ve kısa vadede oluşan aşırı kazançların zaman içinde ortadan kalkacağını ifade etmektedir. "Mean- 
reverting", projelerden elde edilen kârların "gezineceği (wandering)" yaklaşımına bir alternatif 
olarak kullanılmaktadır.
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Tablo 3. Yönetimin Kontrolü Teorisi Önermeleri ve Ampirik
Bulgular

Teorik Sonuç veya Önerme 
[Kaynak Metin]

Ampirik Bulgu ve Kaynak Metin

Tahvil İhracı, Pay Senedinin Tahville 
Değiştirilmesi veya Pay Senedi Geriş 
Alımlarırun Kamuya Açıklanması 
üzerine Pay Senedi Fiyatında Artışlar
ve
Pay Senedi İhracı veya Tahvilin Pay 
Senedi ile Değiştirilmesi Açıklamaları 
üzerine Pay Senedi Fiyatlarında 
Azalışlar
[Harris & Raviv (1990a), Stulz (1990), 
Hirshleifer & Thakor (1989)]

Tahvil İhraçları
Evet: Kim ve Stulz (1988)
Hayır: Dann & Mikkelson (1984), Eckbo (1986), Mikkelson 
& Partch (1986).
Pay Senedinin Tahville Değiştirilmesi
Evet: Masuiis (1980,1983), Comett & Travlos (1989).
Pay Senedi Geri Alımlan
Evet: Masuiis (1980), Dann (1981), Vermaelen (1981), 

Dann et al (1989)
Pay Senedi İhraçları
Evet: Asquith & Mullins (1986), Masuiis & Korvvar (1986), 
Mikkelson & Partch (1986), Schipper & Smith (1986).
Tahvilin Pay Senedi ile Değiştirilmesi
Evet: Masuiis (1980, 1983), Eckbo (1986), Mikkelson & 
Partch (1986), Comett & Travlos (1989)

Kaldıraç, şirket değeri ile pozitif yönlü 
bir ilişki içindedir. [Harris ve Raviv 
(1988), Stulz (1988)]

Evet: Lys & Sivaramakrishnan (1988), Cornett & Travlos 
(1989), Dann et al (1989)

Kaldıraç, yöneticinin şirket 
sermayesindeki pay oranı ile pozitif 
yönlü ilişkilidir. [Harris ve Raviv (1988), 
Stulz (1988)]

Evet: Kim & Sorensen (1986), Agrawal & Mandelker 
(1987), Amihud et al (1990)
Hayır: Firend & Hasbrouck (1988), Friend ve Lang (1988)

Kaldıraç, ele geçirmenin (take over) 
başarı olasılığı ile negatif ilişkilidir. 
[Stulz (1988)]

Evet: Palepu (1986)

Kaldıraç, hedef şirketin ele geçirme 
sonrası sağlayacağı prim ile pozitif 
ilişkilidir. [Stulz (1988)]
Kaldıraç, şirketin ele geçirme hedefinde 
olma derecesi veya ele geçirme karşıtı 
önlemlerin eksikliği ölçüsünde artar. 
[Harris ve Raviv (1988), Stulz (1988)]
Başarısız bir satın alma teklifinin (tender 
offer) hedefi olan şirketler, oy hakkı 
mücadelesine (proxy fight) konu olan 
veya başarılı bir satın alma teklifine 
hedef olan şirketlere göre daha fazla 
borçlanırlar. [Harris ve Raviv (1988)[
Başarılı oy hakkı mücadelesi hedefindeki 
şirketler başarısız oy hakkı mücadelesi 
hedefindeki şirketlere göre daha fazla 
borçlanırlar. [Harris ve Raviv (1988)
Oy hakkı mücadelesi hedefindeki 
şirketler başarılı satın alma teklifi 
hedefindeki şirketlere kıyasla daha fazla 
borçlanırlar. [Harris ve Raviv (1988)

K aynak: M. Harris ve A. Raviv 1991
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• Yüksek yatırım düzeyine sahip düşük temettü dağıtan şirketler, riskli 
borçlanmayla finanse edildiği durumda ortaya çıkacak varlık ikamesi ve 
düşük yatırım (under investment) sorunlarını yaşamayacaktır.

• Şirketin daha dalgalı (volatile) bir gelir yapısına sahip olması daha dü
şük beklenen vergi oranı ve daha yüksek beklenen iflas maliyeti demek
tir ki bu, şirketleri daha az kaldıraca ve daha düşük temettü ödemesine 
doğru götürmektedir.

• Değiş tokuş modelinde (ve sıralı tercih modelinde de) hedef temettü 
ödeme oranı ile hedef borçlanma oranı negatif bir ilişki içindedir.

Fama E. F. ve K. R. French 2000'in sonuçlarına göre, diğer şartlar veri kabul 
edilerek, birçok değiş tokuş etkeni, daha yüksek yatırım seviyesine sahip şirket
leri daha düşük borç seviyesine yönlendirmektedir. Değiş tokuş modelinin (ve 
sıralı tercih modelinin de) öngörülerine uygun olarak, kaldıraç ile firma büyüklü
ğü arasında pozitif bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Değiş tokuş modelinin öngördü
ğü gibi, borç dışı vergi kalkanlarına (amortisman ve AR-GE harcama indirimleri 
gibi) daha fazla sahip olan şirketler daha düşük kaldıraçla çalışmaktadırlar. Özet 
olarak, Fama E. F. ve K. R. French 2000, değiş tokuş modeliyle ilgili bir kusur 
tespit etmektedir: kaldıraç ile kârlılık arasmda negatif ilişki. Yapılan testler, genel 
olarak, değiş tokuş modelinin önermeleri ile uyumlu sonuçlar vermektedir.

H ovakim ian A. et. al. 2001, COMPUSTAT13 veri tabanmdan 1979-1997 arası 
yıllara ilişkin toplam 39.387 firma yılı verisi elde ederek uyguladıkları regresyon 
analizleri sonucunda, değiş tokuş teorisinin sıralı tercih teorisine kıyasla daha 
yoğunlukla uygulanır olduğunu göstermektedirler. Şirketler özellikle büyük tu
tarlı sermaye artırımı ya da şirket hisselerinin geri alımı işlemi yaptıklarında he
def sermaye yapısına ulaşmayı sağlamak üzere değiş tokuş teorisinin işlediğini 
tespit etmektedirler. Sıralı tercih teorisini doğrulayacak iç finansman olanakları 
var olmasına rağmen şirketlerin değiş tokuş teorisini doğrular şekilde davranış 
göstermeleri yazarların bulgularını daha güçlü kılmaktadır. Bu sonuç, şirketin 
hisselerini geri satm alması durumunda, sermaye artırımı yapması durumuna 
kıyasla daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda sermaye yapısı 
kararlarının alınmasında şirket hisselerinin piyasa fiyatı da önemli bir etken ola
rak tespit edilmektedir.

De Jong A. ve P. V envijm eren 2010, ABD, Kanada ve Avrupa'daki çeşitli 
şirketlerin Üst Finansman Yetkilisi (CFO) olarak çalışan 235 kişi ile yaptıkları an
ket (survey) sonuçlarını VVorldscope veri tabanından elde ettikleri verilerle test 
etmektedirler. Çalışmada, şirketlerin bir sermaye yapısı hedefi olup olmadığı,

13 COMPUSTAT, şirketler, piyasalar, sektörler vb. hakkında ayrıntılı tarihi ve güncel veriler ve bilgi 
sağlayan bir veri tabanıdır. Bakınız: www.compustat.com
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dolayısıyla değiş tokuş teorisinin geçerli olup olmadığı araştırılmaktadır. Çalış
mada, büyük şirketlerin sıralı tercih yaklaşımını benimseme olasılığının küçük 
şirketlere kıyasla daha düşük olduğu; sıralı tercih modelini benimseyen şirketler
de kârlılığın ve defter değeri/piyasa değeri oranının kaldıraç oranı ile ters yönlü 
bir ilişki içinde olduğu, ancak değiş tokuş modelini benimsemiş şirketlerde bu 
değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı tespit edilmektedir.

Lem m on M . L. ve J. F. Zender 2010, 1971-2001 dönemine ilişkin olarak 
67.203 şirket yılından oluşan veri seti üzerinde yaptıkları analizler sonucunda, sı
ralı tercih teorisinin daha baskın olarak kullanılan bir model olarak öne çıktığını 
tespit etmektedirler. Borç kapasitesi şeklinde şirkete özgü bir borçlanma sınırının 
bulunmadığı durumda, borçla finansman hisse çıkararak finansmana tercih edil
mektedir. Borç kapasitesi engelinin bulunduğu durumda ise sıralı tercih yöntemi 
ancak büyük ölçekli şirketler bakımından gözlenebilmektedir.

6.3. Vergi Oranının Şirket Büyüklüğüne Göre Değişmesi Durumu

Graham j. R. 2000'de, şirket tarafından ödenen verginin, faiz tutarındaki 
artışla birlikte, bir noktaya kadar azaldığı tespitinden hareketle, daha önceki ça
lışmalarda kabul edilen vergileme oranının sabit olduğu varsayımı kaldırılarak 
borçlanmanın vergi avantajlarının bu yaklaşım çerçevesinde şirket sermaye ya
pısını nasıl etkilediği araştırılmaktadır. Graham J. R., geleneksel yaklaşıma göre, 
şirketin piyasa değerinin yüzde 13,2'si olarak hesaplanan faiz ödemelerinin ver
giden indirilebilme avantajını, bu yeni modele göre, tipik bir şirket için, şirketin 
piyasa değerinin yüzde 9,7'si olarak hesaplamaktadır. Faizlerin vergilemesini 
bireysel vergileri de dikkate alarak yeniden hesapladığında, faizlerin matrahtan 
indirilebilirliğinin vergisel avantajı firmanın değerinin yüzde 4'ü ila yüzde 7'si 
arasındaki oranlara tekabül etmektedir.

Graham J. R. 2000, şirketlerin vergiden elde ettikleri marjinal faydanın azal
maya başladığı noktanın tespiti üzerinde durarak, şirketlerin borçlanmanın ver
gisel avantajlarına ne kadar önem atfettiklerini, borçlanmayı ne kadar agresif bir 
şekilde kullandıklarını ölçmeye çalışmaktadır. Graham ]. R. 2000, bununla ilgili 
olarak, beklenmedik bir sonuca ulaşarak, borçlanmaya muhafazakâr bir yakla
şımla başvuran (dolayısıyla borçlanma oranı yüksek olmayan) şirketlerin büyük, 
kârlı, likit varlıklara sahip, yerleşik sektörlerde faaliyet gösteren ve ex ante düşük 
finansal güçlük maliyeti ile karşı karşıya olan şirketler olduğu sonucuna varmak
tadır. Bu kapsamda, ayrıca, borçlanma muhafazakârlığının kalıcı olduğu, şirketin 
nakit stokunun düzeyi ile pozitif yönlü ilişki içinde olduğu ve şirketin gelecekteki 
gelirleri ile çok zayıf bir ilişkisinin bulunduğu tespit edilmektedir. Yazar, bazı şir
ketlerin borçlanma konusunda aşırı muhafazakâr olduklarını belirtmektedir.

Graham J. R. 2000, üçüncü olarak, borçlanmayı artırmanın muhafazakâr 
bir şirkete ne kadar değer katacağını hesaplamaktadır. Öncelikle, şirketin vergi
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avantaj eğrisinin eğiminin aşağı doğru döndüğü noktaya kadar borçlanmasının 
uygun olacağının kabulü ile tipik bir şirket, bireysel (gelir) vergi ihmal edildi
ğinde şirket değerini yüzde 15,7, bireysel vergi dikkate alındığında yüzde 7,3 
oranında artırabilmektedir.

Graham J. R. 2000'ın analizleri COMPUSTAT'tan elde edilen 6087 şirketin 
1980-1994 arası verilerine dayanmaktadır. Analizde, örnek içindeki şirketlerin ya
rısından azınm borçlanmayı marjinal vergi avantajının azalmaya başladığı nokta
ya kadar kullandığı tespit edilmektedir. Analizde, ek borçlanma ile sağlanabile
cek vergi avantajının yüzde 28 ile 1980'li yılların başlarında en yüksek ve yüzde 
8 ile 1993'te en düşük olduğu hesaplanmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, bütün 
dönem boyunca ek borçlanmayla sağlanabilecek vergi avantajının etkisi ortalama 
yüzde 15,7 olarak hesaplanmaktadır. Bireysel vergilerin olumsuz etkisi dikkate 
alındığında tipik bir şirket için ek borçlanmanm şirket değerinde 1983 ve 1987'de 
yüzde 10 ve 1993'de yüzde 4,5 oranında artış yarattığı hesaplanmaktadır.

6.4. Şirket Paylarının Piyasa Fiyatının (Şirket Değerinin) Etkisi

Pay senedi fiyatlarmdaki değişiklikler ile sermaye yapısı arasındaki ilişkiyi 
inceleyen Welch I. 2004'te şirketlerin mevcut borçlanma oranlarının geçmişteki 
borç oranına (statik oran) uyum sağlama amacına yönelik olarak mı belirlendiği, 
yoksa şirketlerin borçlanma oranlarının pay senedi fiyatlarına bağlı olarak dal
galı bir yapı mı arz ettiği sorusuna cevap aranmaktadır. 1962-2000 dönemine ait, 
sayısı 1964'de 412 ile başlayıp 2000'de 2679'a ulaşan şirketlere ait toplam 60317 
şirket-yıl gözlemi ile yapılan istatistikî analizler ve regresyon analizi sonucunda, 
pay senedi fiyat değişikliklerinin borçlanma oranmın birinci derece belirleyicisi 
olduğu sonucuna varılmaktadır.

Driffield N. et al 2005'te, Kore, Malezya, Singapur, Tayland, Endonezya, 
Tayvan veya Hong Kong'da faaliyet gösteren toplam 1003 şirketin 1993-2002 
dönemine ait verileri üzerinden panel data yöntemiyle yapılan analizler sonu
cunda, genel hipoteze aykırı olarak, daha iyi durumdaki (piyasa değeri ve kâr 
marjı daha yüksek) şirketlerin daha düşük kaldıraca sahip oldukları tespit edil
miş; ancak Endonezya ve Tayland'da daha büyük şirketlerin daha yüksek borç 
düzeyine sahip oldukları bulunmuştur. Bu sonuçların, özellikle Asya krizinden 
en fazla etkilenen ülkelerde, kriz öncesi dönemde, aşırı sermaye stoku (excess 
capital stock) ile aşırı kaldıraç arasında sıkı bir ilişki olduğuna işaret ettiği sonu
cuna varılmaktadır.

Ju  N. et al 2005'te, borçlanmanın vergi avantajı ve iflas maliyeti etkileri 
dikkate almarak sermaye yapısı kararlarının verildiği varsayımından hareketle, 
borçlanan şirketlerin değerlerinin maksimize edilmesi için borç/toplam serma
ye oranının tespitine ilişkin dinamik bir model test edilmiştir. Modelde, optimal 
"borç/toplam sermaye" oranının % 15,29 olduğu kabul edilmiştir. Medyan şir
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ketin borç/toplam sermaye oranı 2000 yılında % 22,62'dir14. Yazarlar, bu iki orta
lama rakamdan yola çıkarak, optimal "borç/toplam sermaye" oranının (%15,29), 
medyan değerin (% 22,62) altında olmasının, literatürdeki baskın görüşe aykırı 
olarak, tipik bir şirketin kaldıracının düşük olduğu sonucuna varmaktadırlar. 
Model, vadesi belirli ve sınırlı olan borcun önceden belirlenen "borç/toplam 
sermaye" oranına ulaşmak için sürekli olarak yenilendiği varsayımına dayan
dığı dinamik bir modeli ifade etmekledir. Bu yaklaşım, sermaye yapısı kararları 
için uzun vadeli bir bakış açısı ile analiz imkânı sağlamaktadır. Modelde, ayrıca, 
şirketin iflası zamanın üssel bir fonksiyonu olarak kabul edilmektedir. Bunun 
sonucu, alacaklıların şirketin değeri belli bir seviyenin altına düştüğünde şirketi 
iflasa götürebilmeleri anlamına gelmektedir. Borçla finanse edilmeyen varlıkla
rın değeri dışsal bir değişken olarak kabul edilmektedir.

Ju N. et al 2005'te, şirket değeri ile sermaye yapısı arasındaki ilişki de İncelen
mekte ve optimal sermaye yapısından küçük sapmaların şirket değeri üzerindeki 
etkisinin küçük olduğu sonucuna varılmaktadır. Örneğin, % 11 ile % 20,3 arasın
daki herhangi bir "borç/toplam sermaye" oranı için, bu oranın optimal seviye 
olan % 15,29'a getirilmesi, tipik bir şirketin değerini % 5'den daha az etkilemek
tedir. Şirketin mevcut "borç/toplam sermaye" oranını optimal noktaya getirme
nin maliyeti, şirket değerinde meydana gelecek artışın üzerinde olduğu sürece bu 
ayarlamayı yapmanın kârlı olmayacağından hareketle model optimal noktadan 
10 yüzde puana kadar sapmaları ayarlama yapmak için gerekli alanın dışında ka
bul etmektedir. Dolayısıyla, modele göre, pay değerlerinde farklı düşüş oranları 
ile karşılaşan benzer şirketlerin optimal "borç/toplam sermaye" oranına doğru 
uyum göstermeleri şirketlerin ortaklarına en yüksek faydayı sağlamayacaktır.

Ju N. et al 2005'te geliştirilen modelde, teorinin öngördüğü gibi, kurumlar 
vergisi oranlarının, iflas maliyetlerinin büyüklüğünün ve alacaklıların şirketi if
lasa götürme güçlerinin optimal sermaye yapısını etkilediği sonucuna varılmak
tadır. Birbirine yakın seviyelerde borca sahip ortalama (tipik) şirketler için, mo
del, değiş tokuş teorisinin sermaye yapısını belirlemede kabul edilebilir derecede 
iyi işlediği sonucuna varmaktadır. Model, sermaye yapısının, vergi kalkanları 
yanı sıra, şirketin varlıklarının risk düzeyi, borçların vadesi, belirli bir şirket de
ğeri seviyesinde alacaklıların şirketi iflasa sürükleme gücü ve iflas halinde ortaya 
çıkacak ek maliyetler tarafından da belirlendiği sonucuna varmaktadır.

Model, dinamik yaklaşımın, şirketlere, şirketin varlıklarının değerindeki de
ğişmeye göre borç seviyesini ayarlama imkânı verdiği, statik modele göre şirket
lerin daha düşük bir borç seviyesi ile başladıkları ve zaman içindeki değişmelere 
sermaye yapılarını uydurdukları sonucuna varmaktadır. Statik model, zaman

14 Modelde Standart & Poor's COMPUSTAT veri tabanı kullanılmış ve istatistikî değerler bıı veri 
tabanından hesaplanmıştır.
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içinde sermaye yapısında değişiklik öngörmediğinden şirketler daha yüksek 
bir borç seviyesi ile başlamaktadır. Örneğin, şirketin borçlarının vadesinin 10 yıl 
olduğu durumda optimal "borç/toplam sermaye" oram % 15,29 iken, borçla
rın vadesi 20 yıla çıktığında optimal oran % 29,01 olmaktadır. İflas riski ile ilgili 
sınırlamaların da borç/toplam sermaye oranını etkilediği, iflas zamanının yak
laşmasının (ya da olasılığının artmasının) borçlanma seviyesinin yükselmesine 
sebep olduğu tespit edilmektedir.

6.5. Şirket Kar Payları Üzerinden Ödenen Bireysel Vergilerin 
Dikkate Alınması

Hennessy C. A. ve T. M. W hited 2005'te, dinamik bir model çerçevesinde, 
şirket kârları üzerinden alman kurumlar vergisi yanı sıra bireylerin gelirleri üze
rinden alman gelir vergisinin de etkileri dikkate alınarak, borçlanmanm sermaye 
yapısı kararları ve değiş tokuş modeli önermeleri ile etkileşimi araştırılmaktadır. 
Teorik değerlendirmeler, regresyon ve simülasyon analizleri sonucunda, şirket
lerin bir kaldıraç hedeflemesinin bulunmadığı, şirketlerin büyük borç yükleri 
altında olabileceği gibi net olarak tasarruf ediyor da olabilecekleri, kaldıracın 
alışkanlıklara bağlı (path dependent) olduğu ve histeri (hysteresis) özellikleri 
gösterdiği, kaldıracın gecikmeli nakit akımlarına ve kârlılığa bağlı olarak azaldı
ğı, kaldıracın dış finansmanla ağırlıklandirilmiş 'Tobin's Q' oranı ile ters yönlü 
olarak değiştiği sonucuna varılmaktadır. Verginin önceki çalışmaların sonuçla
rında yer alan teori ile ilgili anomalileri açıklamakta da etkili, önemli bir etken 
olduğu tespit edilmektedir.

6.6. Banka Kredisinin Piyasa Kaynaklı Borçlanmaya Üstünlüğü

Hackbarth D. et al 2007, banka borçlanması ile piyasa kaynaklı borçlanma 
ilişkisini değiş tokuş teorisi çerçevesinde ele almakta ve sermaye yapısı teorisine 
ilişkin çalışmaların bu ayrımı ihmal ettiğini belirtmektedirler. Yazarlar, banka 
borçlanmasının iflas maliyetleri ile vergi avantajı arasmda daha önemli bir değiş 
tokuş olanağı sunduğu görüşündedirler.

Güçlü şirketlerin bankaya borçlanması daha düşük bir olasılıktır; çünkü 
güçlü şirket bankayla ilişkisinde daha çok söz sahibi olacaktır. Bu durumda, ban
ka kredisi tutarı şirketin iflası halinde bankanın yeniden yapılandırmayı redde
dip razı olacağı iflas sonrası bankaya kalacak tutardan daha fazla olamayacaktır. 
Böylece şirket, uygun koşullarda borçlanabilmek için banka kredisinin ödemede 
ve iflasta öncelikli ya da imtiyazlı (senior) olmasını kabul edecektir. Güçlü şirket, 
banka kredisi olanakları bakımından üst smıra ulaştığında, tahvil ihracı yoluy
la piyasa borçlanmasmı tercih edecektir. Piyasa borçlanması, kredi açılışında ve
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ödenmeme durumunda banka ile güçlü şirket arasındaki özel pazarlıkta banka
nın şirket lehine verdiği tavizlerden tahvil sahiplerinin faydalanması sonucunu 
doğurmaktadır. Ancak, yazarlar, banka kredisinin varlığının iflasla ilgili marjinal 
maliyetin yükselmesine ve böylece optimal piyasa borç faiz oranının düşmesine 
yol açtığı görüşündedirler.

Zayıf şirketler, bankayla yapacakları pazarlıkta bankanın isteklerini kabul 
etmede daha edilgen durumda olacak ve sonuç olarak banka büyük bir pazarlık 
gücüne sahip olacaktır. Bu durum zayıf firmaların optimal borç yapısında banka 
kredisinin baskın olması sonucunu doğurmaktadır.

Hackbarth D. et al 2007, bu sonuçların ülkeler arasında hukuk sistemi farklı
lıkları bakımından da açıklayıcı olduğu sonucuna ulaşmaktadırlar. Şöyle ki iflas 
rejimi bakımmdan yumuşak bir sözleşme sistemine sahip olan ülkelerde banka 
kredisinin daha baskın olacağı ve sert bir sözleşme sistemine sahip şirketlerde 
piyasa borçlanmasının baskın olacağı sonucunu elde etmektedirler.

6.7. Temettü Dağıtım Politikasının Kaldıraç ve Firma Değeri 
İlişkisine Etkisi

D eAngelo H. ve L. D eAngelo 2006, MM 1958 ve 1961'in temettünün tama
mının dağıtılması varsayımının sermaye yapısı ile ilgili analizleri yanılttığını ileri 
sürerek, temettünün kısmen dağıtılabileceği varsayımı kabul edildiğinde temettü 
dağıtım politikasının şirket değeri üzerinde aynen şirketin yatırım politikası ile 
ulaşılan sonuçları sağlayacağını göstermektedirler. Böylece, MM'in temettünün 
etkisizliği sonucunun geçerli olmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. DeAngelo H. 
ve L. DeAngelo 2006, gerçek hayat uygulamalarının da serbest nakit akımları
nın tamamının temettü olarak dağıtılmasının geçerli bir şirket temettü politikası 
olmadığını gösterdiğini, bu bakımdan da MM teorisinin geçersiz olduğunu ileri 
sürmektedirler. Böylece, MM'in şirketin temettü politikasının yatırım politikasının 
bir sonucu ya da yan ürünü olduğu sonucu yerine şirket değeri üzerinde temettü 
politikasının yatırım politikası kadar etkili olduğu sonucu elde edilmektedir.

M ondher K. 2011, MM'in sermaye yapısının firma değeri bakımından etki
sizliği yaklaşımının şirketin temettü dağıtım politikası (dividend payout policy) 
dikkate alındığında geçerli olmadığını, ABD'deki elektrik ve akaryakıt şirketleri
nin 1990-1998 yıllarına ait verileri üzerinde yaptığı analizle göstermektedir.

6.8. Finansal Zorluk İçindeki Firmanın Sermaye Yapısı Tercihi

Liang H. ve C. Bathala 2009, finansal durumları iyi olmayan firmaların opti
mal sermaye yapısına ulaşma bakımından yeterli ve uygun araçlara sahip olma
dığım, dolayısıyla bu durumdaki şirketlerin, muhtemelen işlem maliyetleri ve
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iflas maliyetlerinin de etkisiyle, değiş tokuş teorisini hayata geçirmek bakımın
dan güçlü olmadıklarını, ancak sıralı tercih teorisini uygulayabildiklerini tespit 
etmektedirler.

H ow e J. S. ve J. Ravi 2010, ABD'de 2001 Eylül ayında gerçekleşen terörist 
saldırıların hemen sonrasında şirketlerin borçluluk düzeylerine göre hisse fiyat
larının gelişimini analiz ederek değiş tokuş teorisinin geçerliliğini test etmekte
dirler. Yazarlar, saldırı sonrası ortamda borç oranı yüksek olan ve borç ödeme 
kapasitesi düşük olan şirketlerin hisse fiyatlarının diğer şirketlere kıyasla daha 
yüksek oranlı ve aşırı düşüş gösterdiğini tespit etmektedirler. Bu bulgular değiş 
tokuş teorisini desteklemektedir.

6.9. Ülkeler Arasındaki Yasal ve Kurumsal Farklılıkların Etkisi

Ö ztekin Ö. ve M . J. Flannery 2012, 37 ülkeye ilişkin 16 yıllık veriyi kullan
makta ve değiş tokuş teorisini esas alarak, şirketlerin hedef sermaye yapısında 
uyum sağlamadaki hızlarının ülkelerin farklı kurumsal ve yasal ortamına bağlı 
olarak değişiklik gösterip göstermediğini test etmektedirler. Yazarlar, şirketle
rin kendi özellikleri yanı sıra, faaliyet gösterdiği çevre koşullarının da optimal 
sermaye yapısı hedeflerine ulaşmada etkili olduğu sonucuna ulaşmaktadırlar. 
Kurumsal ve hukuksal yapısı gelişmiş olan ülkelerdeki uyum hızı diğer ülkelere 
kıyasla anlamlı bir şekilde daha yüksek çıkmaktadır.

6.10. Türkiye'deki Şirketler Üzerine Yapılan Çalışmalar

Şen M. ve E. Oruç 2008, 1993-2007 yılları arasında İstanbul Menkul Kıy
metler Borsası'nda (İMKB) sürekli işlem gören 75 şirketin finansal tablolarından 
elde edilen bazı oranlan panel data yöntemiyle analiz ederek, bu oranların bir 
kısmının sıralı tercih teorisini doğruladığını ve bir kısmının da doğrulamadığını 
göstermektedirler. Bu çerçevede, yıllık kaldıraç oranı bağımlı değişken alınarak 
diğer bazı oranlar ve değerlerle ilişkisi ölçülmektedir. Toplam varlık kârlılığı, 
carî oran, şirketin varlık yapısı, satış hacmi bakımından sıralı tercih teorisini doğ
rulayan sonuçlar elde edilmektedir.

Karadeniz E. et al 2009, 1994-2006 döneminde İMKB'de işlem gören 5 ko
naklama hizmet şirketinin 65 gözlemi içeren verilerine dinamik panel data yön
temi uygulayarak, etkin vergi oranının, maddi duran varlıkların ağırlığının ve 
varlık getirisinin borç oranı ile negatif bir ilişki içinde olduğu; serbest nakit akım
larının, borçlar dışındaki vergiden kaçınma mekanizmalarının, şirket büyüme 
olanaklarının, net ticari kredi durumunun ve şirket büyüklüğünün borç oranı ile 
bir ilişkisinin bulunmadığı bulgularını elde etmektedirler. Sonuç olarak, yazar
lar, bulgular sıralı tercih teorisini kısmen doğrulasa da Türkiye'deki konaklama 
şirketlerinin sermaye yapısını sıralı tercih teorisinin de değiş yokuş teorisinin de 
tam olarak açıklamadığını tespit etmektedirler.
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Teker D. et al 2009, 2000-2007 döneminde hisseleri İMKB-100 endeksine 
dahil şirketlerden seçilen 42 şirkete ait borç oram ile bazı değişkenler arasında
ki ilişkiyi panel data yöntemiyle analize tabi tutmuşlardır. Aktif getiri oranı ile 
maddi duran varlıkların toplam varlıklara oranının şirketin kaldıraç oranı ile iliş
kisini istatistikî olarak anlamlı bulmaktadırlar. Dolayısıyla bu iki değişken şirke
tin borçlanma düzeyini açıklamaya yardımcı olabilmektedir.

D eğirm en S. ve Y. G ündoğdu 2010, Türkiye'de 1997-2008 yılları arasında 
birinci ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan analize uygun firmaların 
"ihracat/toplam satış", "kısa vadeli banka kredileri büyüme", "uzun vadeli ban
ka kredileri büyüme" ve "sermaye büyüme" değerleri arasındaki ilişki için "pa
nel koentegrasyon" analizini kullanmışlar ve uzun dönemli olarak, banka kredisi 
kullanımının baskınlığının da etkisiyle sıralı tercih teorisini doğrulayan sonuca 
ulaşmışlardır.

7. Sonuç

Şirket finansmanı (corporate finance) teorisinin en önemli konularından olan 
sermaye yapısı (capital structure) teorisi Franco Modigliani ve Merton Miller'in 
1958 ve 1963 yıllarında yayımladıkları sonraki öncekini düzelten ve tamamlayan 
çalışmalarından sonra önemli bir tartışma ve araştırma konusu haline gelmiştir. 
Michael Jensen ve William Meckling'in 1976'da yayımlanan temsil teorisi (agency 
theory) konusundaki öncü makalesi yeni bir yaklaşım ile konunun ele alınmasını 
sağlamıştır. Temsil maliyetleri konusu sermaye yapısı kararlan ile ilgili teorik 
yaklaşımlara önemli bir temel kazandırmıştır. Daha sonra, gene Jensen'ın geliş
tirdiği serbest nakit akımları yaklaşımı temsil teorisi kapsammda çıkar çatışması 
temelli önemli bir katkı olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, şirket yönetiminin elde 
tutulması ve korunması yaklaşımına dayanan çalışmalar ile yöneticilerin ve şir
ketin itibarının korunması kaygısına dayalı modeller temsil teorisine birer açılım 
daha kazandırarak ve bir anlamda temsil teorisinin önermelerini güçlendirerek 
teoriye yapılan önemli katkılar olmuşlardır. Şirketlerin girdi ve ürün pazarla
rının yapısından, girdi ve ürün niteliklerinden ve bunun gibi faktörlerden şir
ketlerin sermaye yapısı kararlarının ne yönde ve ne şekilde etkilendiğine ilişkin 
sorular da özellikle son 15 yılda önemli bir araştırma ve çalışma konusu haline 
gelmiştir.

Üzerinde ampirik olarak da çok çalışılmış bulunan sermaye yapısı teorisi ile 
ilgili bir çok konuda halâ kesin sonuçlara ulaşılamadığı görülmektedir. Değiş to
kuş teorisi ile ilgili modellemelerin özellikle önceki yıllarda değişkenlerin statik 
olduğu yaklaşımıyla oluşturulması, ulaşılan sonuçların hızla akıp giden iş hayatı 
ve şirket kararlarının modellenmesinde çok açıklayıcı olmadıkları görüşünü or
taya çıkarmış, bu durum, sonraki yıllarda yapılan ve dinamik modeller içeren
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çalışmalarda ifade edilmiştir. Teorik olarak iyi kurgulanmış ve ispatlanmış bazı 
önermelerin ampirik çalışmalarla kesin bir şekilde doğrulanamamış olmasına, C. 
Hennessy ve T. Whited, 2005 yılında yayımlanan çalışmalarında, statik model
lerin, Modigliani ve Miller'in 40 yıldan fazla bir süre önce geliştirdikleri teorik 
modelde kafalarında mevcut olduğu anlaşılan faktörleri tam olarak kavramakta 
yetersiz kaldığı görüşü ile yaklaşmaktadırlar."Moi%/w7iı ve Miller'in kafalarında 
olduğu görülen dinamik modelin ayrıntıları üzerinde bugüne kadar İliç çalışılmadı. So
nuçta, ampirik çalışmalar yapanlara, teorinin ima ettiği regresyon katsayılarının işaret
leri ve büyüklüklerini yorumlamak için çok az başvuru kaynağı (guidance) sunulabildi." 
(Hennessy C. A. ve T. M. Whited (2005).

Bu çalışmalardan ve gelişmelerden yola çıkarak, şirketlerin sermaye yapısı 
ile ilgili çalışmaların ve tartışmaların şirket finansmanı literatürünün önemli bir 
konusu olmaya devam edeceği anlaşılmaktadır.
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Dilek ÖZKÖK ÇUBUKÇU1

Bu bölümdeki yazılar Prof. Dr. İsmail TÜRK'iin akademik çevresinden ve 
özellikle de uzun yıllar hocalık ve bölüm başkanlığı yaptığı Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakiiltesi'nden gelmektedir. İlk yazı, Prof. Dr. İsmail TÜRK'ün 
uzun yıllar Fakültenin Maliye Bölümünde birlikte mesaide bulunduğu Prof. Dr. 
Nami ÇAĞAN'dan gelmekte ve "Neo-Liberalizmin "Anayasal İktisat" Yaklaşı
m ı" başlığını taşımaktadır. Prof. ÇAĞAN çok değerli çalışmasında öncelikle neo- 
liberalizmin Anayasal İktisat yaklaşımının kuramsal temellerini belirledikten 
sonra bu yaklaşımı Anayasa'nm sosyal devlet ilkesi yönünden değerlendirmek
tedir. Yapılan değerlendirmeye göre anayasal iktisat anlayışının aksine sosyal 
devlet ilkesinin, siyasal iktidarların sosyal adalete ya da sosyal refaha-ekonomik 
kalkınmaya önem ve ağırlık tanımasına göre esnekliğine ve herhangi bir ideolo
jik bir dayatma içermediğine vurgu yapılmaktadır. Öte yandan neo-liberalizmde 
görülen sosyal devlet ilkesiyle olan bağdaşmazlığa karşın geleneksel liberalizmi 
savunan kamu hukukçularının sosyal devlet ilkesini bu esnekliği çerçevesin
de değerlendirdiği de belirtilmektedir. Prof. Dr. ÇAĞAN, çalışmasında sosyal 
devlet ilkesini Anayasa hukuku bakımından değerlendirirken, ilkenin normatif 
bir değerine ek olarak ahlaki norm değeri taşıdığını da söylemektedir. Çalışma 
sonraki bölümlerde Anayasal iktisadın ekonomik anayasa önermelerini, vergi
lendirme, kamu harcamaları, bütçe yapma, kamu borçlanması, para basma ve 
dış ticaret yönlerinden ele almakta ve anayasal iktisat yaklaşımına kapsamında 
değerlendirilebilecek hükümleriyle çeşitli anayasalardan (A.B.D.'nde California 
Eyaleti Anayasası, İsviçre Anayasası ve Avrupa Birliği kapsamında üye devlet
lerin taraf olduğu 1992 yılında imzalanan Maastricht Anlaşması gibi) örnekler 
vermektedir. Son olarak anayasal iktisadm "m ali kural" ve "ince anayasa" kav
ramlarında görülen iz düşümü ve güncel dönüşümleri tartışılmakta ve değerlen
dirilmektedir.

Bu bölümde yer alan bir diğer makale çalışması, Siyasal Bilgiler Fakülte
sinde uzun yıllar dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı gibi idari görevler
de bulunmuş ve Prof. Dr. Türk'le mesaisini paylaşmış değerli Prof. Dr. Füsun 
ARSAVA'nın "Sezession, Fiili Bir Durumun Hukukileştirilmesi" başlığını ta-

1 Doç. Dr., AÜ. SBF Maliye Bölümü.
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şımaktadır. Bu çalışma doğrudan doğruya bir maliye makalesi değildir, ancak 
çalışma bir devletler hukuku kavramı olan "sezession"u ele alan bir hukuk çalış
masıdır. Bu çalışmada kavramın gelişim süreci incelenerek teorik temelleri orta
ya konulmaktadır. Sezession'dan kavramsal olarak devletin ülkesinin bir bölü
münün ayrılmasının anlaşılmakta olduğu ve genel olarak Devletler Hukukunda 
bu tür bir hakkın bulunmadığı konusunda uluslararası camiada uzlaşının bulun
duğu tespiti yapılarak, daha ziyade en son aşamada doğuracağı etkileri itibariyle 
hukuki bir olgu sezession'un ele alındığı belirtilmektedir. Çalışma sezession'un 
hak olarak kabul edilmemekle beraber, uluslaraarası arenada yaşanan gelişmeler 
ve örneklerin sezession'un herhangi bir hukuki dayanağa bağlı olmayan ve dü
zenleme boşluğunun bulunmasına karşılık fiili durumlarla yaratılmış olduğu ve 
bu kavramla ilgili Devletler Hukuku tartışmalarını değerlendirmektedir.

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ'nin Araştırma Görevlisi Begüm DİLEMRE ÖDEN'le 
birlikte kaleme almış olduğu makale "Ticaret Borsaları Ödenemeyen Gelir Ver
gisi Stopajından Sorumlu Tutulabilir M i?" başlığı ile çalışmanın spesifik bir mali 
hukuk problemine/sorununa yanıt aramaktadır. Başlıktan da anlaşıldığı üzere 
çalışmanın ana tarıtşma konusu ticaret borsalarıdır. Yüzü aşkın sayıda ticaret 
borsasının bulunduğu ülkemizde yazarlar rekabet düzeninin önemli bir aktörü 
olarak tespit ettikleri ticaret borsalarının ve bunların yöneticilerinin gelir vergisi 
stopaj yükümlülüğüne bağlı olarak ödenmeyen vergilerden müteselsil sorumlu
luk doğup doğmayacağını tartışmaktadırlar.

Prof. Dr. Abuzer PINAR, "Telafi Edici Maliye Politikasından Genişletici 
Mali Daralmaya" başlıklı çalışması ile Prof. Dr. İsmail TÜRK'ün akademik ça
lışmalarını uzun yıllar sürdürdüğü Mali İktisat alanından katkıda bulunmuştur. 
Bu çalışmanın yazarının da Mali İktisat kürsüsünde Prof. Dr. TÜRK'le beraber 
çalışmış olması ve emekli olmadan önce yetişmesinde katkıları olan son akade
misyenlerden biri olması kuşkusuz ki çalışmaya akademik değerine ek başka 
değerler de katmaktadır. Prof. Dr. PINAR çalışmasında ekonomik krizler pers
pektifinden, konjonktüre ve derin krizlere neden olan dalgalanmalara karşı alı
nacak önlemlerin doğuşundan günümüze maliye politikasının teorik temelleri 
ile tartışm aktadır. Çalışmanın merkezinde yer alan yer alan tartışmalar, bugün 
hala güncel olan, arz ve talep yönlü politikalarla para ve maliye politikaları çer
çevesinde ele alınmaktadır. Yazar bu tartışmaların zaman içerisinde geçirdiği de
ğişikliklere vurgu yaparken politikaların da buna bağlı olarak boyut değiştirdi
ğini tespit etmektedir. Son yıllarda, özellikle 2008 küresel krizi sonrasında, mak- 
roiktisat politikalarına ilişkin yapılan tartışmaların ciddi bir zihin karışıklığına 
işaret ettiği tespitinden yola çıkarak bu tartışmaların daha iyi anlaşılabilmesi için 
tarihsel derinliklerine inmenin gerekli olduğundan hareket etmektedir. Bu çerçe
vede klasik iktisadın kaynak tahsisi etkinliği ve denk bütçe yaklaşımı, ardından 
Keynesyen iktisadın telafi edici politikaları ile açıkla finansman yaklaşımları, arz
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yönlü iktisat ve 1990lardan sonra geniş olarak tartışma zemini bulan genişletici 
mali daralma yaklaşımları ele alınmaktadır.

Doç. Dr. Semih ÖZ "Tek Oranlı Gelir Vergisi Sistemi Üzerine Değerlendir
meler" başlıklı çalışması ile vergi sistemleri için son dönemlerde en çok tartışılan 
konulardan birine değinmektedir. 1990'lı yıllarla birlikte bazı ülkelerde gelir ver
gisi sistemlerinde artan oranlı vergi tarifesi uygulamasından vazgeçilerek bü
tün gelir unsurlarının düz (tek) oranlı olarak vergilendirildiği yeni bir tür gelir 
vergisi anlayışı gelişmeye başlamıştır. Çalışmanın ilk bölümlerinde gelir vergisi 
sistemlerinin (kapsamlı, ikili, yarı ikili, tek oranlı ve harcama vergisi sistemle
ri) teorik olarak belirlenmesi ve tek oranlı gelir vergisinin kapsamı konuları ele 
alınmaktadır. Tek oranlı vergilemenin ekonomik ve mali etkileri üzerinde du
rulmakta ve sistemi uygulayan bazı ülke örnekleri ele alınmaktadır. Öte yandan 
sistemi savunanların tezlerinin yanı sıra karşı argümanlar da çalışmada belirtil
mektedir. Buna göre tek vergi sisteminin vergi toplama maliyetlerini azaltma, 
mevzuat dilinde sadeleşme ve buna bağlı olarak vergiye uyumun artması, düşük 
marjinal vergi oranları yoluyla tasarruf ve yatırımları teşvik etmesi, yatırım ka
rarlarının vergi dolayısıyla değişmesini önlemesi, üst vergi diliminden vergilen
dirilen kesimin iktisadi faaliyetlere daha yoğun katılması, vergi sonrası gelirin 
artması daha çok çalışmayı teşvik edeceğinden, GSMH'da artış yaratması gibi 
olumlu yanlarının yanı sıra, net gelirin belirlenme sürecinin karışıklığı, yoksul
ların oransal olarak yüksek gelirlilere göre daha fazla vergi ödesi ve buna bağlı 
olarak adalet ortaya çıkan vergi adaleti sorgusu ile bu sonucun sosyal devlet an- 
laşıyla örtiişmezliği, artan orantılığın olmamasına bağlı olarak maliye politika
sında bu otomatik istikrarlandırıcınm yitirilmesi gibi olumsuz sonuçlarmdan söz 
edilmektedir. Çalışma tek oranlı gelir vergisinin Türkiye'de uygulanabilirliğini 
izleyen bölümde tartışmaktadır. Gelir vergisi ile ilgili olarak kanuni vergi oran
larının düşmesi, tarife dilim sayının azalması ve vergi matrahlarının yatay olarak 
genişlemesi, sermaye kazançlarının ayrı ve düşük bir oranda vergilendirilmesi 
gibi gelişmeler, tek oranlı gelir vergisi sistemi yaklaşımı ile ve çeşitli sayısal ve
rilerle desteklenerek açıklanmaktadır. Son olarak konu ile ilgili olarak özellikle 
Türkiye yönünden tek oranlı gelir vergisinin uygulanmasından kaynaklanacak 
en önemli sonuçlardan birinin vergi adaleti ile ilgili olduğu vurgulanarak böyle 
bir sistemde asıl sorunun yüksek gelir grubuna dahil bireylerin vergi yükünün 
azalması, buna karşılık orta gelir grubuna dahil bireylerin vergi yükünü artması 
olduğu belirtilmektedir. Yazar Türkiye'de 2000- 2010 yılları arasında gelir ver
gisi mükelleflerince verilen beyannamelerin değerlendirilmesi sonucunda, 2005 
yılında gelir vergisi oranlarında beyana dayanan gelirler için % 20- % 40 olan 
gelir vergisi oranın % 15-35'e düşürülmesinin ortalama vergi oranım etkilediği 
ve yüksek gelir gruplarının üst dilim marjinal vergi oranındaki değişime duyarlı 
olduğu sonucuna varmaktadır.
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Doç. Dr. Dilek ÖZKÖK-ÇUBUKÇU "Emlak Vergisinde Matrah: Vergi Değe
ri" başlıklı çalışmasında mali hukuk alanından katkıda bulunmaktadır. Çalışma 
Türk vergi sisteminin servet vergilemesi açısından önemli bir ayağı olan buna 
karşılık hasılatı merkezi idare bütçesinde görülmeyen ve yerel yönetim vergisi 
niteliği taşıyan bu vergiyi merkez almaktadır, emlak vergisi matrahı olarak tes
pit edilen "vergi değeri" öncelikle kavramsal bir çerçevede ve değerleme ölçütü 
olarak ele aldıktadır. Ancak çalışmanın odak noktasını vergi değeri kavramının 
bir değerleme ve matrah ölçüsü olmasının ötesinde olduğu hususu oluşturmak
tadır. Buna göre vergi değeri sadece emlak vergisinin matrahı değildir, ancak 
taşınmazların başka vergilerin konusunu oluşturması veya taşınmazların başka 
vergilerin matrahına girmeleri durumunda taşınmaz vergilemesinin önemli bir 
unsurudur. Öte yandan, çalışma, vergi değerini sadece taşınmaz vergilemesinin 
bir unsuru olarak görmenin de vergi değeri kavramın kapsamını dar tutmak ol
duğu, çünkü vergi sisteminin vergi değerine vergilendirmenin asgari ya da aza
mi sınırının tespiti, başka kamu gelirlerinin tahakkuk ölçüsü olması, vergilemede 
emsal belirleme gibi farklı fonksiyonlar yüklemiş olduğunu savunmaktadır.

Yard. Doç. Dr. Cenker GÖKER'in katkısı "Tobin Vergisi Üzerine Bir Dene
m e" başlığını taşımaktadır. Yazarın kendisinin Tobin vergisini anlamlandırma 
çalışması olarak nitelediği çalışmada öncelikle Tobin vergisi olarak isimlendiri
len ve temelde küreselleşmeyle bağlantılı olarak uluslararası spekülatif sermaye 
hareketlerine sınır getirme ya da "sıcak para"yı sınırlama düşüncelerinden kay
naklanan verginin kapsamı ve konusu belirlenmiş ve vergi fikrinin 1970'lerdeki 
Bretton-Woods sisteminden itibaren gelinen süreçte hangi fikirlerden yola çıkı
larak doğduğu tespit edilmiştir. Tobin vergisi üzerindeki tartışmaların aslında 
küreselleşme karşıtları ve savunucularının tartışmalarına koşutluğu vurgula
narak, tartışmaların odak noktaları vurgulanmaktadır. Buna göre yazar, Tobin 
vergisinin aslında küreselleşmeyi savunan bir iktisat profesörü olan Prof. Dr. 
James Tobin'in önerisi olmasına rağmen küreselleşme karşıtlarının bu vergi fik
rini savunduğu değerlendirmesini yaparak küreselleşme karşıtlarının bu öneriye 
sıcak bakmalarının sebebinin yabancı sermayenin sadece spekülasyon sayesinde 
elde ettiği karların aslında o ülkede yaşayan insanların emeklerinin sömürülmesi 
anlamına geleceğine ilişkin tezlerinde bulmaktadır. Bu görüşe göre Tobin ver
gisi daha çok küresel bir adalet için bir araçtır. Tobin vergisine karşı çıkanların 
iddialarının ise temel olarak küresel ticaretin gelişmesini engelleyeceği olmakla 
beraber Tobin vergisinin esas zayıf noktasının ve vergiye karşı direncin böyle 
bir vergiyi hiçbir ülkenin henüz dünyada bir fikirbirliği olmaksızın kendi ülke
sinde yürürlüğe sokmak istememesi olduğunu tespit etmektedir. Yazar vergiyi 
"anlamlandırmaya" çalışırken verginin ülkeler tarafından sisteme alınmasında 
ve alınmamasında ortaya çıkabilecek sorunları tartışmaktadır. Tobin vergisinin 
sisteme dahil edilmemesi durumunda önem taşıyan ve birincil problem olarak
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görülen mali krizler ve piyasaların sıcak para hassasiyeti sorunu ile ilişkilendi- 
rilmektedir. Sıcak paranın ülkeden hızla kaçmasıyla başlayan krizlerin geride 
bıraktığı ekonomik yıkım süreçleri ve ekonomik krizlerin siyasi krizlere dönüş
mesi sorunlarının yanı sıra olası krizler için önlem olarak Merkez Bankalarının 
rezerv artırım politikaları sonucu fiziksel yatırımlara dönüşebilecek kaynakla
rın piyasalardan çekilmesi sorunları bu kapsamda ele alınmaktadır. Öte yandan 
ekonomik sisteme dahil edilen bir Tobin vergisi olasılığında, verginin sisteme 
olan getirileri farklı yönleri ile çalışmada ele alınmaktadır. Bu çerçevede ulusla
rarası ekonomik sisteme yapabileceği katkılar, öncelikle vergi gelirleri hasılatın
da beklenen artış ile küresel mali krizlerin öngörülmesi konusunda bazı sinyaller 
sağlayarak bunların engellenmesine yardımcı olabilmesi olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca uzun vadeli sabit sermaye yatırımlarını teşvik etme, spekülatif sermaye 
hareketlerini sınırlama etkileri gibi sonuçlar da yazar tarafından olumlu olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıca toplumsal hayata katacağı çeşitli olumlu sonuçlar 
üzerinde durulmakta ve mevcut düzenlemeler kapsamında Türkiye açısından 
Tobin vergisi değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yazar özellikle Tobin vergisi
nin Gider Vergileri Kanunu'nda yer alan işlem vergisine olan benzerliğine vurgu 
yapmakta, Gider Vergileri Kanunu'nun 33. maddesinin (e) bendine göre kambi
yo muamelelerinde uygulanan verginin oranını artırılması ve yükümlülerinin 
kapsamının genişletilmesi yoluyla "öncül Tobin vergisi" uygulaması olarak ka
bul edilebileceğini öne sürmektedir.

Mali Hukuk alanından bu bölüme katkıda bulunan bir diğer makaleyi Yard. 
Doç. Dr. Eda ÖZDİLER KÜÇÜK'iin kaleme almış olduğu "Vergi Muafiyeti ve 
İstisnaları Bakımından Yasakoyucunun Takdir Yetkisinin Sınırları" başlıklı çalış
ması ile oluşturmaktadır. Çalışma, 1982 Anayasasında, "Vergi Ödevi" başlığını 
taşıyan 73'üncii maddenin anayasal sınırlarını belirlemiş olduğu vergilendirme 
yetkisinin yasama organı yönünden kapsamının kısmının incelemektedir. Ana
yasanın 73'üncü maddesine göre, vergileme alanındaki asli yetki yasallık ilkesi 
gereği yasama organına bırakılmıştır. ÖZDİLER KÜÇÜK çalışmasında yasama 
organının vergi yasalarını yaparken başka Anayasanın diğer ilke ve kuralları 
başta olmak üzere sınırsız bir takdir yetkisi kullanamayacağı görüşünden hare
ket ederek bu görüşünü vergi muafiyet ve istisnaları üzerinden ele almaktadır.

Bu bölümde yer alan çalışmalardan sonucusu Dr. Özlem ALBAYRAK'ın 
"Türkiye'de Reel Gelirlerin Gelişimi: 2003-2010" başlıklı çalışmasıdır. Dr. 
ALBAYRAK'ın çalışmasının esasını Türkiye için belirlenen dönemde sosyal 
refah düzeylerinin, ortalama gelirlerdeki değişmelere ek olarak, gelir dağılımı 
üzerinden hesaplanması oluşturmaktadır. Refah düzeyine ilişkin çalışmalar ge
nellikle zaman içinde kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ya da Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYİH) değişmeler üzerinden refah seviyesindeki değişmelerin
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saptanması üzerinde genelleşmektedir. Çalışmada bu yaklaşımların Paretocu re
fah iktisadının izlerini taşımakta olduğu, bunun ise sosyal refahı bireylerin refa
hının basit toplamı olarak alarak ve etkinlik kaygılarını öne çıkararak refahın da
ğılımını araştırma dışı bıraktığını gözlemlemektedir. Bu durumda ortaya çıkan 
etkinlik-eşitlik karşıtlığına vurgu yapılarak etkinliğin ya da refahın artırılması 
hedefinin öncelikli olması durumunda eşitlik amacının ya da refahın dağılımı 
ve bölüşümün ikincilleşebilmesi sorununu yaratmaktadır. Ancak refah iktisadı 
içinde refahın, sadece ulusal gelirin büyüklüğüne (ortalama ya da kişi başı ile 
ölçülen) değil (size) onun dağılımına (distribution) da bağlı olması gerektiğini 
savunanlar olmuş, ilk yaklaşımda mutlak refah ölçümü, İkincisinde ise göreli 
refah ölçüm yaklaşımı bulunduğu belirtilmiştir. Çalışmanın teorik altyapısında 
bu yaklaşımlara ilişkin çeşitli görüş ve değerlendirmeler ampirik çalışmalardan 
örneklemeler yoluyla anlatılmaktadır. Bu teorik altyapıdan yola çıkarak Dr. 
ALBAYRAK Türkiye için dağılımı analize dahil eden reel gelir ölçüm yöntemiyle 
2003-2010 yılları için reel gelir/sosyal refah hesaplaması yapmaktadır. Çalışma
nın ana argümanı refahın ve refah dağılımın kaynağının veya nedenlerinin tes
pit edilebilmesi için farklı refah göstergelerinin kullanımının önemli olduğudur. 
Buna bağlı olarak ortalama gelirlerde artışlar yaşanmasına rağmen, piyasanın 
genel işleyişinde toplumdaki her kesimin bu artışlardan aynı ölçüde yararlana
madığı, bu karşılık devletten yapılan nakdi ve ayni transferler sayesinde alt gelir 
gruplarının Türkiye genelinde gözlemlenen ortalama refah düzeyindeki artışı 
yakalayabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Toplam gelir ve nakdi gelir değişkenleri 
için yapılan analize göre Türkiye'de ayni ve nakdi transferlerin önemi vurgulan
makta, 2003-2010 döneminde alt gelir gruplarının kamu kesiminden sağladığı 
ayni transferlerin hem kullanıcı sayısında hem de miktarındaki artışların büyük
lüğü ve önemi vurgulanmaktadır.

28.02.2013
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NEO-LİBERALİZMİN "ANAYASAL EKONOMİ" 
YAKLAŞIMI

Nami ÇAĞAN1 

Özet

Anayasal Ekonomi yaklaşımı, 1970'li ve 1980'li yıllarda yükselişe geçen neo-liberal 
ideolojinin Hayek ve Buchanaıı gibi birkısım düşünürleri tarafından savunulmuştur. Te
melini 19. Yüzyıl liberalizminde bulan ve devletin ekonomik sınırlarının belirlenmesini 
amaçlayan anayasal ekonomi anlayışı, devletin büyümesine ve ekonomiyi düzenlemesine 
anayasal sınırlar getirilmesini savunur. Böylece mali disiplinin ve parasal disiplinin sağ
lanacağı düşünülür. Bu anlayış çerçevesinde anayasalarda denk bütçe kuralı ile birlikte 
kamu harcamalarının nitelik ve miktar sınırlamaları, kamu borçlanmasının sınırlan da 
yer almalıdır. Batı demokrasileri'nin anayasalarında ekonomik ve mali hükümlere geniş 
ölçüde yer verilmesine rağmen, hiçbir devletin anayasasında anayasal iktisatçıların gö
rüşlerine tam olarak yer verilmemiştir. Bununla beraber, Avrupa Birliği'tıin Maastricht 
Anlaşmasında ve onu izleyen Mali Anlaşma'da bu yaklaşım benimsenmiştir. Ekonomik 
krizlerle mücadelede ve Avrupa Birliği'nin demokratik kurumsal yapılanmasında bu po
litika, ciddi sorunlar yaratmaktadır.

I. İdeolojik ve Kuramsal Temel

Batı demokrasilerinin anayasalarında ekonomi ve kamu mâliyesi ile ilgili 
hükümlere her zaman yer verilmiştir. Özellikle vergilere, kamu harcamalarına 
ve bütçeye ilişkin hükümler, demokratik parlamenter rejimlerin ve demokrasi
nin doğması ve ortaya çıkması ile ilgili olduğundan ayrıca geleneksel bir önem 
de taşırlar.

"Anayasal Ekonomi" deyimi, bu düzenlemelerin ötesinde neo-liberal eko
nomi anlayışını ve politikasını yansıtan ideolojik bir kavram olarak yerleşmiştir.

"Anayasal Ekonomi" yaklaşımı, 1970'li ve 1980'li yıllarda yükselişe geçen 
neo-liberal ideolojinin Hayek, Buchanan gibi birkısım düşünürleri tarafından sa

1 Prof. Dr., Atılım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
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vunulan bir yaklaşımdır2. Bu ideoloji ülkemizde de yandaşlar bulmuştur1. Teme
lini 19. Yüzyıl liberalizminde bulan ve devletin ekonomik sınırlarının belirlen

mesi amacını güden anayasal ekonomi yaklaşımını kabul edenlere göre, bireysel 

hak ve özgürlükler ancak devletin müdahale edemediği serbest pazar ekonomi
sinde gerçekleşebilir. Keynes'çi ekonomi anlayışı, devletin ekonomiye müdaha

lesini arttırmış ve devletin büyümesine neden olmuştur. Bu düşünürlere göre, 
devletin büyümesine ve ekonomiyi düzenlemesine anayasal sınırlar getirilmeli
dir. Kamu harcamalarının artışı, daha çok vergi koymak ya da gelecekteki vergi 
anlamını taşıyan borçlanmak sonucunu doğurur. Böylece devlet, mali yetkilerini 
kullanarak bireylerin ekonomik özgürlük alanlarına müdahale eder. Artan kamu 
harcamalarını karşılamak amacıyla para basılması da enflasyona yol açar.

"Anayasal İktisatçılar" adı verilen bu düşünürlere göre, bireyler arasında 
toplumsal sözleşme niteliğini taşıyan anayasalar, devletin ekonomik ve mali 
yetkilerini katı kurallarla sınırlandırmalıdır. Ekonomik kararların alınmasında 

oybirliğine yaklaşıldığı ölçüde hem kaynak kullanımında daha çok etkinlik sağ
lanır; hem de tek tek bireylerin refahlarının toplamı olan toplam refahın en üst 
düzeye çıkması gerçekleşir. Her şeyden önce, toplumsal sözleşme olan anayasa 
ile oyunun kuralları belirlenmeli, daha sonra onu değiştirmek oybirliği olmasa 
bile nitelikli çoğunluğa bağlanmalıdır. Devletin ekonomik sınırları anayasa ile 
belirlenmezse baskı gruplarının saptırıcı etkilerine çok açık olan politikacılar ve 
bürokratlar, yetkilerini kötüye kullanmak eğilimi içine girerler. Devleti yöneten 
politikacılar, oylarını arttırmak için baskı gruplarının etkisi altında kaldıkların
dan devletin yararını gözetemezler; kendi bireysel çıkarlarını ön planda düşünen 
ve rüşvet alma eğiliminde olan bürokratlar da yetkilerini kötüye kullanırlar. O 
halde, en iyi çare, devletin ekonomik faaliyetleri ve müdahalesi anayasa ile sınır
landırılarak devletin küçültülmesidir.

Anayasal ekonomi okulunun kurucusu Hayek de, kamu tercihi kuramcısı 
olarak Nobel iktisat ödülünü kazanmış olan Buchanan da kamu ekonomisinin 
pazar ekonomisine göre başarısızlığı görüşünde ve bürokrasinin zaaflarında yo
ğunlaşırlar. Anayasal iktisatçılar, fayda kavramı yerine bireysel özgürlük kav
ramını ön plana çıkarırlar. Onlara göre bireysel hak ve özgürlükler ekonomik

2 Bkz.: F. A. von Hayek, The Constitution of Liberty, The University of Chicago Press, Chicago 1978.; 

J. M. Buchanan, Constitutional Economics, Basil Blackwell, 1991.; J. M. Buchanan -  G. Brennan, The 

Power to Tax, Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, Cambridge University Press, London 

1980.; D. Helm, The Economic Broders of the State, Oxford University Press 1990.

3 Bkz.: Vural Savaş, Anayasal İktisat, 3. B„ Avcıol Basın Yayın, İstanbul 1997.; Coşkun Can Aktan, 
Anayasal İktisat ve Ekonomik Anayasa, İz Yayıncılık, İstanbul 1997.
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karışmacılıktan uzak, küçültülmüş bir devlet modelinde gerçekleşebilir; 1929 
Dünya Ekonomik Bunalımından sonra gittikçe büyüyen devlet, bireylerin eko
nomik özgürlüklerini sınırlandırmıştır. Dolayısıyla devletin ekonomik sınırları 
Anayasa ile belirlenmelidir.

II. Anayasal Ekonomi -  Sosyal Devlet

Anayasal ekonomi yaklaşımı, sosyal devlet ilkesini ekonomiye müdahale
ci olması ve devletin büyümesi sonucunu doğurması nedenleriyle reddeder. Bu 
görüşün savunucularına göre devlet "baba" rolünden çekilerek sermayenin belli 
ellerde toplanmasına olanak yaratmalıdır.

Oysa sosyal devlet ilkesi, siyasal iktidarların sosyal adalete ya da sosyal 
refaha-ekonomik kalkınmaya önem ve ağırlık tanımasına göre esnek politika
lar uygulanmasına elverişli olduğu için ideolojik bir dayatma içermez. Sosyal 
devletin "sosyal pazar ekonomisi" kavramı ilk kez Almanya'da muhafazakar 
Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) tarafından ortaya atılmış ve savunulmuştur 
(ordoliberalizm).

Neo-liberal düşünürlerin sosyal devlet ilkesini reddetmelerine karşın, ge
leneksel liberal görüşü savunan kamu hukukçuları sosyal devlet ilkesini bu es
nekliği çerçevesinde benimserler4. Anayasa Mahkemesi de 1982 Anayasası'nın 
iktidarların ekonomi alanında müdahaleci ya da liberal politika izlemelerine bir 
engel bulunmadığını belirtm iştir5. Gerçekten sosyal devlet ilkesi, siyasal iktidara 
anayasal ekonomi anlayışının tersine belli bir ekonomi-maliye politikası dayat- 
mamaktadır. Bu ilkenin Anayasa hukuku yönünden açık aykırılıklar karşısında 
normatif bir değeri olduğu gibi ahlaki norm değeri de bulunmaktadır.

III. Ekonomik Anayasa Önermeleri

Devletin ekonomik ve mali alandaki yetkilerinin sınırlandırılması ile ilgili 
ekonomik anayasa önermeleri, bu önermelerde bulunan düşünürlere göre değiş
mekte ise de, ilke olarak vergilendirme, kamu harcamaları, bütçe yapma, kamu 
borçlanması, para basma ve dış ticaret alanlarında odaklanmaktadır. Anayasal 
kurallarla mali disiplinin ve parasal disiplinin sağlanması amaçlanmaktadır.

4 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2000, s. 158,164; Turgut Tan, Anayasal 
Ekonomik Düzen, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara 1990, Cilt 7, s. 161 vd.; Ergun 
Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2005, s. 123 vd.

5 Anayasa Mahkemesi, E. 1984/9, K. 1985/4, 18.2.1985 Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, Sayı 
21, s. 59 vd.
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1. Vergilendirmenin Anayasal Sınırları

Anayasal iktisatçılar, devletin vergilendirme yetkisinin sınırlarının ana
yasada ayrıntılı ve açık olarak belirtilmesini isterler. Onlara göre vergilerin eş 
oranlı olması, yasalarm genelliği ilkesinin gereğidir. Artan oranlı vergiler, bu 
ilkeye aykırı olduğu gibi, bireylerin ekonumik kararlarına müdahale edicidir. 
Gelirlerin kaynaklara göre farklılaştırılarak emek gelirlerine, sermaye gelirlerine 
oranla daha elverişli vergilendirme koşulları öngörülmesi(ayırma kuramı), eşit
lik ilkesine aykırıdır. Gider vergilerinde de mal ve hizmet çeşitlerine göre oran 
farklılaştırması yapmak, lüks tüketim mallarını zorunlu tüketim mallarına göre 
daha yüksek oran ile vergilendirmek, vergi yükünü arttıracağından bireysel re
fah kaybına yol açar. Bireysel hak eşitliği açısından en uygun vergi, ödeme gücü
ne bakılmaksızın herkesi mutlak biçimde eşit olarak vergilendiren baş vergisidir 
(poll tax). Vergi muaflık ve istisnaları ile vergi kolaylıkları da bir yandan eşitlik 
ilkesini bozarlarken, öte yandan da ekonomiye müdahaleci nitelik taşırlar.

Anayasal iktisat görüşünü savunanlara göre, bir ülkede uygulanan vergiler
le ilgili kurallar, vergilerin konuları ve oranları da dahil olmak üzere anayasada 
yer almalıdır. Vergiler, bireylerin üretim, tüketim, tasarruf, yatırım gibi ekono
mik kararlarını etkilememeli ve kısa ya da uzun vadeli ekonomi politikası aracı 
olarak kullanılmamalıdır. Mali güce göre vergilendirme ilkesi, anayasa kuralı 
olmaktan çıkartılarak vergilendirmede, kamu hizmetini kullananın bedelini öde
yeceği yararlanma ilkesi temel alınmalıdır.

2. Sınırlı Kamu H arcam aları

Anayasal iktisatçılar, kamu harcamalarmın gerek nitelik, gerek miktar ola
rak anayasa ile sınırlandırılmasını savunurlar. Küçülen ve asli işlevlerine dönen 
devletin harcamaları adalet, iç güvenlik, ulusal savunma, dış politika gibi salt ka
musal mal ve hizmetlerle sınırlı tutulmalıdır. Bu mal ve hizmetlerin faydalarının 
topluma eşit olarak dağıldığı varsayılmaktadır.

Anayasada kamu harcamaları ile ilgili miktar sınırlamalarına da yer veril
melidir. Kamu harcamalarının, gayrisafi yurtiçi hasılanm belli bir yüzdesini aşa
mayacağı anayasada hükme bağlanmalıdır. Kamu harcamalarındaki artış yüzde- 
si, gayrisafi yurtiçi hasıladaki artış yüzdesi ile sınırlı tutulmalıdır.

3. Denk Bütçe

Denk bütçe anayasada güvence altına alınmalı, ancak savaş, ekonomik bu
nalım gibi olağanüstü durumlarda bu ilkeden sapılabileceği, yine anayasada açık 
olarak hükme bağlanmalıdır.
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Anayasal iktisatçılar, Keynes'çi telafi edici bütçe ve devri bütçe görüşleri
ni kesin biçimde reddederler. Neo-liberalizmin ideolojik yaklaşımına en uygun 
bütçeleme tekniği, kamu harcamalarına en çok sınırlama getirme olanağı tanıyan 
"sıfır temelli bütçeleme" tekniğidir. Buna göre, bir önceki yıl bütçesinde yer alan 
ödenekler, yeni yıl bütçesi hazırlanırken sıfır kabul edilir. Bu bütçeleme tekniği, 
uygulanabildiği takdirde, kamu harcamalarının miktar olarak sınırlandırılması 
açısından en uygun tekniktir.

Denk bütçe anlayışı çerçevesinde, bütçede genellik ve birlik ilkeleri anayasal 
güvence altına alınmalı, bütçe dışı fonlara anayasada öngörülen koşullarda ve 
istisna ile sınırlı olarak yer verilmelidir. Anayasal iktisatçılara göre denk bütçe 
kuralı, politikacıların baskı gruplarının etkisiyle oluşan kamu gelirlerini azalt
ma, kamu harcamalarını arttırma eğilimlerini frenleyerek politik yozlaşmayı da 
önlemektedir.

4. Sınırlı Kanıu Borçlanm ası

Denk bütçe kuralının anayasada yer alması, devletin borçlanma yetkisinin 
de ancak olağanüstü kamu harcamalarında kullanılmak üzere bütçenin ya da 
gayrisafi milli hasılanın belli bir yüzdesi ölçüsünde anayasal sınıra bağlanmasını 
zorunlu kılar. Çünkü borçlanma gelecek kuşakların vergi yükünü arttırır.

Anayasal iktisatçılara göre, borçlanma yetkisinin anayasal sınıra bağlanması 
şu açıdan da gereklidir: Devlet borçlanırken özel kesimle rekabet eder; onların 
kullanabilecekleri kaynakları kamuya aktarır. Devletin borçlanması özel yatırım
ları ve karları azaltır; devlet, sonuçta daha az vergi alır. Kamu borçlanmasının 
anayasal sınıra bağlanması, bu sakıncayı da önler.

5. Sınırlı Para Basma

Anayasal iktisatçılara göre, devletin para basma yetkisi anayasa kuralları ile 
sınırlandırılmalıdır. Para basma konusunda yetkili olan merkez bankası, her yıl 
belli oranı aşmamak üzere ya da gayrisafi milli hasılanın belli bir oranım aşma
dan para arzını arttırabilmelidir. Merkez bankasının özerkliği anayasal güvence
ye bağlanmalıdır.

6. Serbest Dış Ticaret

Serbest dış ticaretin anayasal güvenceye bağlanması da anayasal iktisatçıla
rın önermeleri arasındadır. Devletin koruyucu dış ticaret politikası uygulaması 
bu yoldan engellenmek istenmektedir.
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7. Mali Federalizm

Merkezi devletle yerel yönetimler arasındaki mali bölüşüm anayasa ile 
güvenceye bağlanarak yerel yönetimlere özellikle vergilendirme alanında mali 
özerkliği sağlayacak ölçüde yetki devredilmelidir.

IV. Uygulamada Anayasal Ekonomi

Anayasal iktisatçılar, anayasaların sadece "politik" değil, aynı zamanda 
"ekonomik" de olması gerektiğini ileri sürerler. Türk Anayasası da dahil olmak 
üzere pek çok devletin anayasasında ekonomik ve mali hükümler yer almıştır. 
Bununla beraber, dünyada şimdiye kadar hiçbir devletin anayasasında anayasal 
iktisatçıların görüşlerine yer verilmiş değildir.

Kaliforniya Anayasası'nın 1978 yılında yapılan 13. Değişikliğinde, emlak 
vergisinin, taşınmazın rayiç bedelinin % Tini aşamayacağı hükmü kabul edil
miştir. Bu değişiklik birkısım anayasal iktisatçılarca bir vergi isyanının habercisi 
olarak nitelendirilmiştir!

İsviçre'de federal devletin vergilendirme yetkisinin kapsamı ve sınırı, Fe
deral Anayasa'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Federal devletin vergilendir
me yetkisi, tek tek vergi çeşitlerine göre belirlenmiştir. Vergilerin ayrıntılarına 
ilişkin kurallarda, anayasal iktisatçıların "radikal liberal" yaklaşımlarının izine 
rastlanmamaktadır. Örneğin, dolaylı vergilerin oranlarının, bu vergilerin ilişkin 
bulundukları malların zorunlu tüketim malları ya da lüks tüketim malları olma
larına göre farklılaştırılacağı bu hükümler arasındadır. İsviçre'de, toplam vergi
ler içindeki oranı yaklaşık % 40 olan federal vergilerin belli sürelere bağlı olarak 
Anayasa'da yer almasının nedeni, bu sürelerin sonunda getirilen yeni düzenle
melerin halk oylamasına sunularak demokrasinin daha doğrudan gerçekleştiril
mek istenmesi düşüncesidir.

Avrupa Birliği'nin bütçe uygulamasında ve Maastricht Anlaşması'nda "eko
nomik anayasa" yaklaşımının belli ölçüde izlerine rastlanmaktadır:

Avrupa Birliği'nin özkaynaklar sistemi içinde üye devletlerin % 1.4 (daha 
sonra % 1) oranındaki katma değer vergisi katkısına temel olan toplam matra
hın, üye devletlerin gayrisafi milli hasılalarının % 55'ini aşamaması; Avrupa 
Birliği bütçesi ödenek tahsislerinin, Avrupa Birliği'nin gayrisafi milli hasılası
nın % 1.2'sini, taahhütler için de % 1.3'ünü aşamaması; bütçede öngörülmeyen 
harcamalar için ayrılan yedek ödeneklerin, toplam gayrisafi milli hasılanın % 
03'iinü aşamaması, bu etkilenmenin örnekleri olarak görülebilir. Avrupa Birliği 
düzeyinde anayasal iktisat yaklaşımına elverişli bir zemin bulunmasının nede
ni, Avrupa Birliği'nin bütçe kamu harcamaları, vergi, kamu borçları gibi mali
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araçları ekonomik ya da sosyal politika amaçlan için kullanmamasıdır. Avrupa 
Birliği'nin bugünkü bütünleşme düzeyinde ekonomi ve maliye politikaları ilke 
olarak üye devletlerin yetki alanı içindedir.

Avrupa Birliği'ne üye devletlerin 1992 yılında Maasricht'te imzaladıkları 
Anlaşma'da ekonomik ve parasal birlik hedefi doğrultusunda, üye devletlerin 
ekonomik ve mali yetkilerini sınırlandıran belli ölçütlere yer verilmiştir. Bu öl
çütlere uyum sağlayan devletlerin, bütünleşmesinin derinleşmesine -ekonomik 
ve parasal birliğe- de uyum sağlayabilecekleri kabul edilmiştir. Aday statüsün
deki devletlerin tam üye devlet olabilmeleri için de bu koşullara uymaları ge
rekmektedir. Uyum ölçütleri belirlenirken ekonomik anayasa önermelerinden 
yararlanılmıştır. Herhangi bir üye devletin on iki aylık enflasyon ortalamasının, 
en düşük enflasyonlu üç üye devlet ortalamasını % 1.5'ten fazla geçmemesi; üye 
devletlerin borçlarının, gayrisafi yurtiçi hasılanın % 60'ını aşmaması, bütçe açıkla
rının gayrisafi yurtiçi hasılanın % 3'ünü aşmaması bu ölçütler arasmdadır. Bu öl
çütlere uyulmamasının yaptırımı olarak para cezası, Avrupa Yatırım Bankası'nın 
kredilerinden yoksun kılınma vb. öngörülmüştür. Ancak genellikle hiçbir ülke 
bu ölçütlere tam uyum sağlayamadığından yaptırımlar da uygulanamamakta
dır. Maastricht'te anayasal iktisatçıların bazı önermeleri kabul edilirken de, daha 
sonra da Avrupa Parlamentosunda en güçlü grubu oluşturan sosyalistler tarafın
dan ideolojik bir tepkinin ortaya konulmamış olması düşündürücüdür.

V. İnce Anayasa ve Mali Kural

Neo-liberallerin anayasal ekonomi yaklaşımları ideolojik bütünlüğü içinde 
hiçbir devlet tarafından kabul görmemiştir. Öte yandan, 20. Yüzyılın sonlarında 
ve içinde bulunduğumuz dönemde ideolojiden arındırılmış ve maddi hukuk ku
ralı içermeyen "ince anayasa" görüşü yazında seslendirilmeye başlamıştır. İnce 
anayasa ile yurttaşlara ideoloji dayaklamayacağı, pozitif hukuk kuralları içinde 
yer alması gereken hükümlerin böyle bir anayasada yer almaması gerektiği belir
tilmektedir6. Bu çerçevede ideoloji içermeyen sosyal devlet ilkesinin önünde bir 
engel bulunmamaktadır.

Anayasal ekonomi yaklaşımının yaşama geçirilememesi karşısmda aynı 
ekonomi ve maliye politikası önlemlerinin yasal kurallara dönüştürülmesi yolu 
ağırlık kazanmaya başlamıştır. Anayasal ekonomi ölçütlerine koşut olan bu ku
rallar, yazında "M ali Kural" deyimi ile isimlendirilmiştir.

6 Bkz.: Mark Tushnet, Taking the Constitution Away from the Courts, Princeton University 
Press, New Jersey, 1999, s. 9 vd.; Frank I. Michelman (Reflections on Tushnet's Thin Constitution) 
HeinOnline, 34 U Rich. L. Rev., s. 461 vd. (2000,2001).
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Mali kural yaklaşımı, "anayasal ekonomi" görüşüne kıyasla ekonomi ve ma
liye politikaları yönünden belli ölçüde esneklik sağlasa da yine de yasal düzen
lemelerle bu esnekliğe aynı sınırları koymaktadır. Başka bir değişle mali kural, 
siyasal iktidarların yasa çıkararak kendilerini mali disiplini sağlamak amacıyla 
sınırlandırmaları esasma dayanır. Böylece kamu harcamalarının ve kamu borçla
rının sınırlandırılması ve kamu gelirlerinin azaltılmasının önlenmesi umulur.

Anayasal ekonomi uygulaması sağlanamamış olsa da mali kural uygulama
sı, 2000'li yılların başında pek çok ülkede IMF'nin de desteği ile uygulanmaya 
çalışılmıştır. Avrupa Birliği'ne üye devletlerde bu uygulama Maastricht ölçütleri 
ile başlatılmıştı ve enflasyonu aşağı çekmekte başarılı olmuştu. Ancak 2008 kü
resel krizi ile birlikte pek çok devlet, Avrupa Birliği'nin bazı üye devletleri de 
dahil, mali kuralı uygulayamadı; bu devletler derinleşen bir krizle karşı karşıya 
kaldılar.

Türkiye'de de 2010-2012 Orta Vadeli Programda, IMF'nin 2010 yılı Türkiye 
Yıllık Konsültasyon Raporuna uygun olarak mali kural uygulamasına ayrıntılı 
bir takvim çerçevesinde yer verildi. 2009 yılında kamu borçlanması, hedeflenenin 
4-5 katına çıkmıştı; merkezi yönetim bütçesi açığının azaltılması hedeflendi. Mali 
kural yasa tasarısı IMF'nin raporu doğrultusunda ve birkısım iş çevrelerinin ve 
akademisyenlerin katılımı ile hazırlandı. Ancak Hükümet, mali kural yasası ile 
getirilecek sınırlandırmaların yatırımları ve ekonomik kalkmmayı engelleyeceği 
gerekçesi ile yasayı belirsiz bir tarihe erteledi.

Mali kural uygulaması açısından sorulması gereken soru, yasal düzenleme 
yapılarak siyasal iktidarların ekonomi ve maliye politikalarını sınırlandırmak ne 
kadar gerçekçidir; sonuçta mali kural içeren yasalar iktidarda bulunan politika
cılar tarafmdan çıkarılmakta ve uygulanmaktadır.

VI. Mali Anlaşma

IMF tarafından desteklenen "mali kural" yaklaşımı da Avrupa Birliği'ni et
kilemiştir. AB'nin euro bölgesine üye olan 17 ülkesi küresel krizin daha derin 
mali krize dönüşmesi ile birlikte 09.12.201 l'd e  kamu harcamalarına ve kamu 
borçlarına yaptırımlarla desteklenen yeni sınırlamalar getirilmesini kabul etti
ler. 30.01.2012 AB Zirvesinde de İngiltere ve Çek Cumhuriyeti dışında 25 üye 
devlet tarafmdan Mali Anlaşma, "uluslararası anlaşma" olarak benimsendi ve 
02.03.2012'de imzalandı.

Mali Anlaşma, M aastricht'te getirilen kuralları dahada katılaştırmaktadır ve 
sadece euro bölgesinde uygulanması öngörülmüştür; beş yıl sonra da AB mev
zuatına dönüştürülmesi hükme bağlanmıştır.
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Mali Anlaşma'da denk bütçe kuralı yer almıştır; ayrıca daha önce GSYH'nın 
% 3'ü olarak öngörülmüş bütçe açığı % 0,5'e indirilerek daha sertleştirilmiştir. 
Kamu borçları, GSYH'nın % 60'ını aşan devletler, bunun her yıl % 5'ini azaltmayı 
üstlenmişlerdir.

Öte yandan, Mali Anlaşma'da maliye politikasının eşgüdümü ve denetimi 
de öngörülmekte ve bu konuda AB Konseyi'ne ve Komisyonu'na yetkiler ve
rilmektedir. Anlaşma'ya aykırı davranan ülkelere AB Adalet Divanı'nın kara
rından sonra GSYH'nın % 0,1'ine kadar Avrupa İstikrar Mekanizmasına (ESM) 
ödenmek üzere para cezası verilmesi hükme bağlanmıştır.

VII. Değerlendirme ve Sonuç

Neo-liberal ideolojinin ekonomik anayasa yaklaşımı, küresel planda çeşitli 
devletlerde uygulanan ekonomi politikalarım tekeli altına almayı ve sosyal dev
let kavramını silmeyi başaramamıştır. Anayasal iktisatçıların devletin ekonomik 
sınırlarının anayasada belirlenmesi ile ilgili bazı görüşleri ilk bakışta çekici gö
rünmektedir. Ancak bu yaklaşımın temel amacı, neo-liberalizmin ekonomik gö
rüşlerini devletin resmi ideolojisi haline getirmektir. Bu ideolojiyi liberal olma
yan siyasal iktidarlara dayatmaya kalkışmak ise otoriter bir bakış açısıdır. Her 
siyasal iktidarın ekonomik anayasaya uyma zorunluluğu, siyasal parti ve siyasal 
tercih farklılıklarını ortadan kaldırır. Bu çeşit bir liberalizmi "otoriter liberalizm" 
ya da "radikal liberalizm" olarak nitelendirmek yanlış olmasa gerektir. "Mali 
Kural" yaklaşımı da anayasal ekonominin anayasa ile değil de yasa ile uygulatıl
mak istenen ve bağlayıcılık açısından daha yumuşak şeklidir.

Anayasal ekonomi ve mali kural görüşleri ideolojik yönü bir yana bırakılsa 
bile günlük değişen ekonomik koşullarda hükümetlerin esnek maliye politikası 
uygulamalarını engeller; bu yönüyle maliye politikasını günlük siyasetten soyut
lamayı hedef alır. Demokratik rejimlerde böyle bir çabanm başarılı olması olası 
görünmemektedir.

Anayasal iktisatçılar, hükümetlerin temel yetkileri olan politika belirleme 
yetkisini onların ellerinden almak istediklerinden antidemokratik bir yaklaşım 
içindedirler. Devletin ekonomik sınırlarının anayasada belirlenerek hükümetle
rin asli görevleri olan politika alanlarını ve siyasal rekabet alanını daraltmak, 
politikacıları mekanik görev yapan teknokratlar konumuna getirir.

Anayasal ekonomi anlayışının siyasal bütünleşmesini gerçekleştirememiş 
Avrupa Birliğinde benimsenmesi hem ekonomik krizle mücadele yönünden, 
hem de demokrasi teorisi yönünden tartışmalara konu olmaktadır.
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Ekonominin anayasal sınırlarına pratikte uyulmamasının yaptırımının ne 
olacağı sorusu yanıtsız kalmaktadır. Anayasaya uygulanamayacak ya da yap
tırımdan yoksun ekonomik düzene ilişkin hükümler koymamak gerekir. Türk 
Anayasası açısından sorulması gereken başka bir soru da ekonomik anayasa hü
kümlerinin anayasa yargısı ile nasıl bağdaştırılacağı sorusudur.

Kuramlar, ülkelerin karşı karşıya bulundukları sorunları çözmek amacıyla 
ve içinde bulunulan ekonomik, sosyal ortamda üretilir. Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkelerde devlet, kamu mâliyesi araçlarını kullanarak kaynak dağılımına ve 
gelir dağılımına müdahale etmelidir. Devlet, özel kesimin yanı sıra sağlık, eğitim 
ve sosyal güvenlik hizmetlerini piyasaya maliyet altında sunarak sosyal işlevini 
sürdürmek durumundadır. Bugün Türkiye'de sosyal devlete her zamankinden 
daha çok gereksinme vardır.

Ekonomi bilimi, devletin ekonomik sınırlarının nerede olması gerektiği 
sorusuna yanıt veremez. Bu sorunun tam doğru bir yanıtı da yoktur. Devletin 
ekonomik sınırlarını, her devletin siyasal sistemi içinde belirlediği parlamento 
ve hükümet, kendi değer yargıları doğrultusunda saptar. Pazar ekonomisine da
yanan demokratik ülkelerde devletin görevi, pazarın rekabet düzeni içinde etkili 
bir şekilde işleyişini sağlayacak çerçeveyi oluşturmak olmalıdır.
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SEZESSİON, FİİLİ BİR DURUMUN 
HUKUKİLEŞTİRİLMESİ

Füsun ARSAVA1

Ö zet

Sezession'dan söz edildiği zaman genelde sömürge yönetiminden kurtulma süreci de
ğil, daha çok devletin ülkesinin bir bölümünün ayrılması anlaşılmaktadır. Hiçbir tereddüt 
olmaksızın Devletler Hukukunda bu tür bir hakkın bulunmadığı konusunda uluslararası 
camiada ıızlaşı bulunmaktadır. Uluslararası camia Sezession ile en son aşamada doğura
cağı etkileri itibariyle hukuki bir olgu olarak ilgilenmektedir. Devletler Hukuku Sezession 
hakkını kabul etmediği gibi, toprak kaybeden devletin Sezession'u kabul etme ve uluslara
rası camianın Sezession'u destekleme yükümlülüğünü de kabul etmemektedir.

Sezession hakkının kabul edilmemesi güncel gelişmelerin ortaya koyduğu 
gibi Sezession olanağını ortadan kaldırmamaktadır. Hukuki dayanağı olmayan 
bu örnekler fiili olaylardır. Makale bu çerçevedeki düzenleme boşluğunun Dev
letler Hukuku düzeninin kurumsal zafiyeti olarak yol açtığı tartışma ve değer
lendirmelere ışık tutmaktadır.

DH2'na sık olarak mevcut durumu koruduğu, sadece mevcut durumu sa
vunduğu ve acil değişiklikleri ihmâl ettiği bu değişiklikleri yaptığı durumlarda 
da büyük direnişlerle karşılaştığı eleştirisi yapılmaktadır. DH'nun efendilerinin 
eskiden olduğu gibi, halâ ağırlıklı olarak devletler olması nedeniyle, bu tutum 
rasyonel olmasa da anlaşılabilir gözükmektedir. Kimlikler eskiden olduğu gibi 
ulusal olarak nitelendirilmektedir. Görülen durum itibariyle hissedilen bir AB 
yurttaşlığından yahut dünya vatandaşlığından oldukça uzaktayız. Her devlet 
öncelikli olarak kendi varlığının korunmasına önem verir ve merkezi bir otori
tenin olmadığı uluslararası ilişkiler sisteminde değişikliklerin her türünün po
tansiyel risk oluşturduğunun bilincindedir. Bu nedenle DH tarihçesinde görülen 
her türlü hükümranlık birimi ve günümüzün modern ulusal devleti ülkesel ve 
kişisel egemenlik alanını kendi lehine değiştirme çabası içinde olduğunu gör
mekteyiz. Bunun aracı ise her nedenle yapılırsa yapılsın savaştır.

1 Prof. Dr., Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.

2 Editörün Notu (EN): DH:Devletler Hukuku.
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Devletler camiasının uluslararası nitelik kazandığı, savaşın uluslararası hu
kukta meşruiyetini kaybettiği bir dönemde, değişiklikleri haklı ve mümkün kı
lan bir prensip olarak SDR3 kabul edilmiştir. SDR Birinci Dünya Savaşı ertesinde 
düzen kurucu evrensel bir prensip olarak genel kabul görmüştür.

Ancak dikkatli gözlemcilerin başlangıçtan itibaren gözünden kaçmadığı 
üzere, SDR'in çok anlamlılığı yeni uyuşmazlıkların kaynağı olmasına yol açmak
tadır. İlk bakışta onaylanan bir prensibin, yakından bakınca şaşırtıcı yanlarının 
ortaya çıkmasına örnek oluşturan SDR konusunda Woodrow Wilson ikna edici 
olarak: "ulusal çabalar dikkate alınmalıdır; halklar kendi onayları ile yönetilme
lidir ............"  . Her türlü ülkesel düzenleme rakip devletler arasında onların uzla-
şısı olarak veya onlar arasında denge sağlamak için değil ilgili halkların çıkarları 
ve yararları ışığında yapılmalıdır (56 Congressional Record, 8671, 11.02.1918). 
Wilson'un görüşlerine karşı o zamanki Amerikan Dışişleri Bakanı: "W ilson 
SDR'den söz ettiği zaman bir ırkı mı, toprağı mı, topluluğu mu kastetmektedir; 
açık ve pratikte uygulanabilir bir şekilde sözü edilen "m uhatap" ortaya konma
dığı takdirde, SDR barış ve istikrar için tehlikeye yol açar. SDR dinamitlerle yüklü 
bir kavramdır. SDR korkarım ki binlerce insanın hayatına mal olabilir. Bu kavra
mın oluşturulması insanlık için büyük bir felâkettir ve insanlara büyük zarar ge
tirecektir" şeklinde görüşünü açıklamıştır (Robert Lansing, Self-Determination, 
Saturday Evening Post, 09.04.1921, s.7). Robert Lansing tarafından dikkat çekilen 
SDR'nin içeriğinin belirsizliği ve ulusal ve uluslararası seviyede denetleneme
yen zarar verici gelişmelere yol açma riski, Wilson'un bu prensibi uygulamada 
çok tedbirli bir form içinde uygulamaya sokmasına yol açmıştır. Birçok durumda 
bu prensip açık bir şekilde ihlâl edilmiştir. İlgili halkların sınırların çizilmesinde 
çıkarları ve yararları ön plana alınmamış, aksine asırlardır hâkim olan anlayışa 
göre savaş galiplerinin çıkarları esas alınmıştır. SDR'nin ihlâl edildiği üzerinde 
o dönemde konuşulmamıştır. Bunun ilk planda en önemli nedeni, SDR prensi
binin o dönemde hak olarak değil, savaş sonrası düzeni şekillendirmeye matuf 
diğer siyasi prensipler gibi düzenleyici prensiplerden biri olarak kabul edilme
sidir. Self-determination prensibine daha önemli bir anlam yüklenmek istensey- 
di de, uygulamada çeşitli çıkarlar arasında dengelerin kurulması gerektiği için 
Self-determination prensibinin uygulanmasının yine siyasi kararların alınma
sına bağlı kalacağının gözardı edilmemesi gerekmektedir. Örneğin farklı etnik 
grupların yerleşim alanlarının içiçe geçmesi durumlarında sınır çizilmesi eko
nomik yaşama kabiliyetini koruma sorunlarını beraberinde getirmesi nedeni ile 
halk oylamalarının yapılması, halk oylaması yapılacak alanın belirlenmesi tek
nik olarak çözülecek sorun değil, siyasi karar konusu olmaktadır (Ivor Jennigs, 
Self-determination yaklaşımının gülünç olduğunu, zira halkın karar verebilmesi 
için önce kimin halk olduğunun karar verilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir;

3 SDR: Self Determination Right (EN).
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bknz.: Ivor Jennings, The Approach to Self-Govemment, Cambridge University 
Press: Cambridge 1956, s.56 vd.).

SD yaklaşımının devletler sisteminin şekillendirilmesinde uygulanabilir bir 
enstrüman olarak kullanılabilmesi iki seviyede SD'in somutlaştırılmasını gerek
tirmektedir. SD'nin bir taraftan içeriğinin somutlaştırılması, diğer taraftan da 
hukukileştirilmesi gerekmektedir. SD prensibinin hukukileştirilmesi çok sayısız 
araştırmalarda ele alınmıştır. İçeriğinin belirlenmesi çerçevesinde ise farklı bo
yutlarla konunun ele alındığı görülmektedir: extern (dış) SDR, intern (iç) SDR, 
ofensif (saldırgan) SDR, defensif (savunucu) SDR, demokratik, ulusal, sosyalist 
ve sömürge SDR'ından söz edilmektedir (Dietrich Murswieck, Offensives und 
défensives Selbstbestimmungsrecht -  zum Subjekt des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker, bknz.: Der Staat 1984, s.535 vd.). Bunun yanısıra SDR'i ayrılma, Sezes- 
sion ile aynı tutan bir yaklaşımın bulunduğu görülmektedir. Özellikle akademik 
olmayan çevrelerde SDR'in Sezession ile eş anlamlı kullanıldığı görülmektedir. 
SDR'a bakış açısının bu şekilde daraltılması sadece bilmemekten veya tartışma
cıların yanlış değerlendirmesinden ileri gelmeyip, DH'nun efendisi olan devlet
lerin SDR'a ilişkin belirsizliğin devam etmesini ve bu belirsizliğin güçlenmesini 
istemesinden de ileri gelmektedir.

SDR'a ilişkin BM'in sayısız dokümanında ve bölgesel seviyede oluşturulan 
dokümanlarda, gri alanların ve anlam çeşitliliğinin yer aldığı görülmektedir. 
SDR'a ilişkin yorum zorlukları bilinmekle beraber açık olmayan kavramların 
kullanımı devam etmektedir. Bu tutumun arkasında yapamamaktan çok, bir ka
sıt olduğu kabul edilmektedir [Peter Hilpold, The Right of Self-Determination: 
Approaching an Elusive Concept through a Historic Iconography, bknz.: 11 ARI- 
EL 2006 (2009)]. Devletlerin egemenliklerini koruması ile aynı kabul edilen ve 
bu nedenle tereddütsüz olarak evrensel kabul gören dış SDR yanısıra, Koloni 
Sömürge-SDR'ı en kapsamlı şekilde kabul görmektedir. 14 Aralık 1960 tarih ve 
1514 sayılı BM Genel Kurul resolusyonu (Déclaration on Granting Independence 
to Colonial Countries and Peoples) ve 1541 sayılı ertesi günkü tarihi taşıyan BM 
Genel Kurul resolusyonu ("principles which should guide Members in deter- 
mining vvhether or not an obligation exists to transmit the information called for 
in Article 73(e) of the Charter of United Nations") ikinci dünya savaşı ertesinde 
sömürgelerin sona ermesi süresinde doğrudan dönüm noktası ohışturmaktadır 
(bknz.: UN Yearbook 49 vd. ve 509 vd.).

Bu resolusyonlardan sonra sömürgeciliğin meşru olmadığına ilişkin itiraz 
yapılması olanağı kalkmıştır; çok sayıda sömürge toplumları sömürge yöneti
minden kurtulmuştur ve BM Genel Kurulunda eşit haklara sahip yeni devletler 
olarak yerlerini almıştır. Bu tablo, sömürge yönetimine tabî olarak yaşayan halk
ların SD taleplerinin hukuki bir karakter taşıdığını ve bunun da ötesinde DH'nun
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emredici normu karakterini kazandığım göstermiştir. Sömürgelerin anavatanın 
bir parçası olarak kabul edilmesi nedeniyle, sömürge yönetiminden ayrılma pro
sedürü Sezession olarak değerlendirilmektedir (Peter Hilpold, Der Osttimor-Fall, 
Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M. et.al.1996).

Şüphesiz Sezession'dan söz edildiği zaman genelde sömürge yönetiminden 
kurtulma süreci değil, daha çok devletin ülkesinin bir bölümünün ayrılması an
laşılmaktadır. Hiçbir tereddüt olmaksızın DH'da bu tür bir hakkın bulunmadığı 
konusunda uluslararası camiada bir mutabakat vardır. Uluslararası camianın 
bir intihar kulübü olmadığına işaret edilmektedir. Sezession hakkının sömürge 
yönetiminden ayrılma dışında kabul edilmesi, devletlerin mevcudiyetinin daya
naklarını tehlikeye sokar. Sezession hakkına istinaden ortaya çıkan yeni devletin 
de bu dinamik süreçten kendini koruması zordur. Kendi içinde bulunan Sezes
sion isteyen grupların da aynı şekilde kendi devletlerini kurmak için SDR'a isti
nat etmesi olasıdır. Tahminlere göre bu yolla 1500-3000 yeni devletin kurulması 
mümkündür. Bugün için geçerli uluslararası barış düzeni bu tür talepleri karşı
lamaya uygun değildir (Peter Hilpod, Solidarität als Rechtsprinzip -  völkerrech
tliche, europarechtliche und staatsrechtliche Betrachtungen, bknz.: 55 Jahrbuch 
des öffentlichen Rechts, 2007, s.195-214).

Sömürgelerin dağılma sürecinde aniden ortaya çıkan çok sayıda devlet DH 
için çözülmemiş ve çözülemeyen birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu sorun
lar münferit devletlerin çıkarlarının koordinasyonu, uluslararası örgütlerde uzlaş
ma, kuvvet kullanma yasağının icrası, uluslararası camiada ortak iradeye istinaden 
çözüm arayışında devletlerin büyüklüklerinin ve güç farklılıklarının rolü çerçeve
sinde yaşanmaktadır. Bu sorunları ve uyuşmazlıkları günümüzde 194 devlet için 
çözemeyen DH'nun 1500-3000 devlet için çözebilmesi tasavvur dışıdır.

Bu tehlikelerin bilincinde olan hiç kimse istikrar faktörü olan devlete kar
şı kullanılan Sezession hakkını kural olarak desteklememektedir. Bunun anla
mı çağdaş DH'nun yapısı ve ortaya çıkış felsefesi muvacehesinde kural olarak 
DH'da Sezession hakkının olmadığı, olmayacağıdır. Ancak aynı paralelde Sezes
sion yasak değildir. Bu durum ilk bakışta şaşırtıcı gözükebilir. Böyle bir yasak 
daha kapsamlı bir istikrar garanti edebilirdi. Değiştirilemeyen durumlarda kalıcı 
istikrardan söz edilebilir. Ancak uluslararası koşullar değişmektedir, intern (iç) 
ilişkiler değişmektedir ve Ernest Renan'ın ünlü sözü ile hergiin gerçekleşen ple
bisit devlete esas olmaktadır (bknz.: http://pratclif.free.fr/books/renan/nation. 
htlm(11.04.2009). Zaman içinde yeni gelişmeler olabilir. Birliktelik için söz konusu 
olan uzlaşı, zaman içinde ayrılığa dönüşebilir ve ulusun bir parçası kendi hayrı 
için bağımsızlığı tercih edebilir. Sezession konusunu düzenlemeden bırakmak ve 
Sezessionu yasaklamak ayrı konulardır. Sezession'un yasaklanması halinde bu 
yasağın icra edilmesi gerekeceği için neler olabileceği tasavvur edilebilir.
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Böyle bir Sezession yasağı muvacehesinde uluslararası camianın merkezi 
hükümeti direnişlere karşı direniş nedenini dikkate almaksızın desteklemesi 
gerekirdi. Demokratik toplumun gelişmesi bakımından bunun ne tür tehlikeler 
doğuracağı açıktır. Direnişçilere kuvvet kullanılmasına sadece hoşgörü göste
rilmeyecek, aynı zamanda destek verilecektir. Bu şekilde ortaya çıkan istikrar 
sadece görünüşte bir istikrar olabilir. Devletten ayrılan entiteyi kendisini kabul 
ettirdiği nispette, etkinlik prensibi ışığında yeni devlet olarak uluslararası cami
aya katmak, uluslararası camianın yararınadır. Ayrılan entiteyi uluslararası ca
miaya katmadan önce uluslararası camianın mensubu olan devletler beklemeyi 
tercih ederler. Erken tanıma yeni bir istikrarsızlık etkisi doğurabilir ve merkezi 
hükümetle uyuşmazlıklara yol açabilir. Erken tanıma bu nedenle uygun görül
memektedir (Peter Hilpold, Die Anerkennung der Neustaaten auf dem Balkan, 
konstitutive Theorie, deklaratorische Theorien und anerkennungsrelevante Im
plikationen von Minderheitenschutzerfordernisse, bknz.: Archiv des Völker
rechts 4/1993, s.387-408).

Yeni devletin etkinliği esas alınmaktadır. Ancak ne zaman etkinlikten söz 
etmek mümkün gözükmektedir? Geleneksel olarak içtihat hukukunda ayrılan 
entitenin merkezi hükümete karşı kendini kesin olarak kabul ettirme iddiası ola
rak yorumlanan "ultimate success" talep edilmektedir (Théodore Christakis, The 
State as "Primary Fact": Some Thoughts on the Principle of Effectiveness, bknz.: 
Marcel G.Kohen (Hrsg.), Secession-International Law Perspectives, Cambridge, 
Cambridge University Press 2006, s.138-170). Yeni dönemde yeni devletlerin 
tanınması ek gerekliliklerin ve koşulların yerine getirilmesine bağlanmaktadır. 
Uluslararası insan hakları konvansiyonlarında veya azınlık hakları standartla
rında öngörülen insan haklarının yeterli ölçüde temin edilmesi meşruiyet krite
rinin gereğinin yerine getirilmesi bağlamında değerlendirilmektedir. AT Dışiş
leri Bakanlan yeni devletlerin tanınması bağlamında aşağıdaki koşulları kabul 
etmiştir:

respect for the provisions of the Charter o f the United Nations and the commit
ments subscribed to in the Final Act of Helsinki and in the Charter o f Paris, 
especially with regard to the rule oflazu, democracy and human rights;

guarantees for the rights of ethnic and national groups and minorities in accor
dance with the commitments subscribed to in the framework of the CSCE;

respect for the inviolability of all frontiers which can only be changed by peace
ful means and by common agreement;

acceptance of all relevant commitments with regard to disarmament and nucle
ar non-proliferation and regional stability;
commitment to settle by agreement, including where appropriate by recourse to 
arbitration, all questions concerning State succession and regional disputes
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(bknz.: "Declaration on the 'Guidelines on the Recognition of New States in Eas
tern Europe and in the Soviet Union", (16.12.1991), 4 EJIL 1/1993, Annex 1, s.72). 
Tanınmak isteyen devletin nihai başarısı sadece askeri değil, daha çok uluslarara
sı camianın bir üyesi olabilmek için öngörülen hukuk devletinin asgari koşulları
nı yerine getirmesi ve bu standartın altına düşmemesi ile değerlendirilmektedir.

I. Dünya Savaşının ertesinde faşist-nasyonal sosyalist hareket ile ortaya çı
kan durumda olduğu gibi geriye gidişler söz konusu olabilmektedir. Bu neden
le uygun önlemler alınarak bu olasılıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir. 
Sadece uygun garantiler sunan devletler uluslararası camiada kabul görmekte
dir. Bu ilk bakışta anlamlı gözükmeyen durumun değerlendirildiğinde doğru 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Hukuk düzenleri gittikçe daha karmaşık hale gel
mektedir; globalleşme ve karşılıklı bağlantılar nedeniyle bir hukuk sistemindeki 
yetersizlikler hızlıca uluslararası yansımalar yapmaktadır. Bu nedenle yeni bir 
devletin Sezession prosesi ile oluşumu sadece etkinlik prensibine bağlı fiili bir 
süreç değildir, uluslararası camia nihai bir değer yargılaması ile bu sürece mü
dahale etmektedir. Uluslararası Hukuka uygunluğu ve özellikle ayrılma prose
dürünün sonuçları belli kriterler ışığında denetlenir. Bütün bunlar Sezession ile 
devlet oluşumu çerçevesinde uluslararası camianın konuyla yakından ilgilendi
ğini göstermektedir.

Uluslararası camia ancak Sezession ile en son aşamada doğuracağı etkileri 
itibariyle hukuki bir olgu olarak ilgilenmektedir. Prosper Weil'a göre her DH 
probleminin hukuki yolla çözümlenebileceğine inanmak illüzyondan başka 
bir şey değildir CProsper Weil. Le droit international en quête de son identité, 
Course général Droit international public, RdC 237, 1992-VI, s.65). Sezession'u 
hukuken düzenlemek için henüz erken ve bunun çok da akıllıca bir davranış ol
mayacağı ifade edilmektedir (Théodore Christakis. The State as "Primary Fact": 
Some Thoughts on the Principle of Effectiveness, bknz.: Marcel G.Kohen (Hrsg.), 
Secession-International Law Perspectives, Cambridge, Cambridge University 
Press 2006, s.138-170). Prensip olarak bu prosesin desteklenmesi eskiden olduğu 
gibi yasaktır. Kosova istisnai bir durum olarak kalacaktır. Kosova halkı kendi 
kaderini tayin etmek istemiş olsa da, NATO devletlerinin insani amaçlarla da 
olsa müdahalesinin DH'na göre caiz olmadığı konusunda hiçbir tereddüt bu
lunmamaktadır. Bu noktada konuya ilişkin analizleri bırakıp, varılan sonuçları 
gözden geçirdiğimizde:

Sezession hakkının bulunmadığı;

Sezession yapan entitenin tanınmasında etkinlik prensibinin uygulandığı;

uluslararası camianın yeni devletlerin oluşumu prosesini devletlerin tanın
masına esas olan kriterleri uygulayarak ve bu kriterleri uluslararası camiaya 
katılmanın koşulu olarak öngörmek suretiyle yönlendirdiği
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görülmektedir (H.Neuhold/B.Simma, Neues europaeisches Völkerrecht?, No- 
mos Verlag, Baden-Baden 1996, s.13-14).

DH Sezession hakkını kabul etmediği gibi, toprak kaybeden devletin 
Sezession'u kabul etme yükümlülüğünü ve uluslararası camianın Sezessionu 
duruma göre destekleme yükümlülüğünü de kabul etmemektedir. Bu çerçevede 
Sezession hakkını savunanlar, Sezessionu'u bir savunma hakkı olarak nitelen
dirmektedir (LC.Buchheit. Secession: the Legitimicy of self-determination, Yale 
University Press, New Haven et al. 1978). Bu görüşü savunanların sayısı artmak
tadır. Bu biraz DH'nu bireyi odak noktasına yerleştiren, DH'nun insanileştiril
mesi ile bağlantılı bir gelişmedir (Theodor Meron. The humanization of internati
onal law, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston 2006). Bilim adamlarının toplumdaki 
bireylerin durumlarının esaslı olarak iyileştirilmesine matuf tasarıları bulunması 
yanısıra, son dönemde DH düzeninde görülen gelişmelerin DH'nun UA barış 
düzeni olarak Kant'ın idealine göre devletin bireylere sağladığı yararla varolma
sına dayanan bir yaklaşımla şekillendirilmesine yol açtığı görülmektedir. Vatan
daşlarına karşı bir tutum içinde olan devlet varlığının dayanağını kaybetmiştir. 
Ancak diğer taraftan böyle bir uluslararası hukuk uygulamasının bulunmadığı
nın saptanması, uluslararası teamül hukuku normunun inşai unsurunun oluş
madığını ortaya koymaktadır.

Tehdit altında olan ulusal grupların savunma hakkını iddia etmesi yeni de
ğildir. Bugün halâ Aaland adaları uyuşmazlığına atıf yapılmaktadır, l.dünya sa
vaşı ertesi Milletler Cemiyeti'nin görevlendirdiği Uzmanlar Komisyonu Aaland 
adalarının Finlandiya'dan ayrılma hakkının bulunup bulunmadığını incelemiş
tir. Sonuç olarak böyle bir hakkın varlığı reddedilmiştir. SDR'nin halkın bir kıs
mına tanmması ilgili devletin münhasır yetki alanına girmektedir. Her türlü baş
ka çözüm beraberinde getireceği istikrarsızlık rizikoları nedeniyle devletin temel 
yaklaşımına ters düşer ve dolayısıyla devletler camiasının çıkarlarını tehlikeye 
sokar (Report of the international Committee of Jurist Entrusted by the Council 
of the League of Nations with the Task of Giving an Advisory Opinion upon 
the Legal Aspects of the Aaland Islands Question, Official Journal or fhe League 
of Nations, Special Supplement Nr.3, October 1920, s.5). Uzmanlar Komisyonu 
hazırladığı raporda istisnai durum olarak ilgili devletin azınlığın yaşayabilmesi 
ve ayrımcılıktan korunması için yeterli hukuki garantileri vermek durumunda 
olmadığı veya bu garantileri vermek istemediği durumlarda problemin başka 
türlü çözülmesinin mümkün olabileceğini kabul etmiştir. Böyle bir durumda Se
zession söz konusu olabilir: "The separation of a minority from the state of which 
it forms a part and its incorporation in another state can only be considered as an 
altogether exceptional solution, a last resort when the state lacks either the will or 
the power to enact and apply just and effective guarantees".
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Uzmanlar Komisyonu bir hakkın varlığından mı hareket ettiğini, yoksa sa
dece doğal bir hukuk prensibine mi atıfta bulunduğunu yahut SDR'i pragma- 

tik siyasi düşüncelere istinat eden yönlendirici prensip olarak mı kabııl ettiğini 
raporda açıkça ortaya koymamıştır. Sezession hakkını destekleyenler Aaland 
uyuşmazlığına ilişkin rapora atıfta bulunduklarında bu konu yeniden değerlen
dirmeye açılmamaktadır. SDR sık olarak yanlış bir şekilde Sezession hakkı ile eşit 
mütalâa edildiği gibi, Sezession hakkını destekleyenler Sezession hakkını kullan
ma koşulları çerçevesinde Uzmanlar Komisyonu raporunda yer alan açıklamaları 
savunma hakkı yaklaşımının dayanağı olarak kullanmaktadır. SD prensibinden 
SDR'a doğru ortaya çıkan gelişme doğal olarak Sezession konusunu da doğru
dan etkilemiştir. Sezession iddiasının DH dayanağı olarak savunma hakkı nısbî 
olarak geç gündeme gelmiştir (1970 tarihli). Devletler arasında dostça ilişkiler ve 
işbirliği (Friendly-Relations-Declaration) deklarasyonu BM Şartı ile uyum içinde 

DH'nun temel prensiplerini dile getirmiştir. Prensiplerin dile geldiği deklaras
yonda SDR'nin devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen prensip olarak altı çi
zilmiştir ve SDR'nin öncelikle devletlerin egemenliklerini savunma hakkı olarak 
ve aynı şekilde halkların sömürge yönetiminden kurtuluş, bağımsızlık elde etme 
hakkı olarak anlaşıldığı kabul edilmiştir. Deklarasyonun V.prensip, 7.fıkrasında 
olumsuz olarak formüle edilen istisnai düzenleme, önceki fıkralarda yer alan dü

zenlemelerin halkların SDR ve eşitlik prensibine göre davranan ve dolayısıyla 
ırk, inanç yahut renk farkı gözetmeksizin tüm halkın hükümette temsil edilmesi 
olanağı tanıyan egemen ve bağımsız devletlerin toprak bütünlüğünü veya siyasi 
bağımsızlığını ortadan kaldıracak veya ihlâl edecek şekilde yorumlanamayaca
ğını açıkça ortaya koymuştur.

Bu formülasyondan, bir hükümetin halkmı (yahut bir kısmını) temsil etme 
özelliği göstermemesi durumunda, ilgili ulusal grubun Sezession hakkı iddia 
edebileceği yolunda bir sonuç istihraç edilmektedir. Çıkarılan bu sonuca “ırk, 
inanç yahut renk farkı gözetmeksizin" ifadesinin açık bir şekilde sömürge yöne
timlerinden ayrılma bağlamında kullanıldığı gerekçesiyle itiraz yapılmaktadır. 
Buna göre, bu düzenlemeden merkezi hükümetin ayrımcılık yapması halinde 
genel bir Sezession hakkı istihraç edilemez. Viyana İnsan Hakları Bildirisinin il
gili hükümlerinin analizi konuya daha fazla açıklık getirmektedir. Bildiri sömür
ge yönetimine tâbi halklarm ve yabancı yönetime tâbi halkların SDR'ini teyit et
mektedir. Bildiri bunun dışında BM prensipler deklarasyonunu hatırlatan, ancak 
içerik olarak ondan sapan düzenlemeler öngörmektedir: Bütün halklar SDR'a 
sahiptir. Bu hakka istinaden siyasi statülerini serbestçe karara bağlayabilirler ve 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini serbestçe düzenleyebilirler.
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Dünya İnsan Hakları Konferansı sömürge yönetiminde veya yabancı bir 
devletin yönetiminde veya yabancı işgali altında olan halklara özel durumla
rı dikkate alınarak BM Şartı ile uyum içinde SDR gerçekleştirmek için meşru 
önlemler alma hakkını devredilmez bir hak olarak vermektedir. Dünya İnsan 
Hakları Konferansı SDR'nin verilmesinden imtina edilmesini insan hakları ihlâli 
olarak görmekte ve bu hakkın etkin olarak icrasının altını çizmektedir. Dünya 
İnsan Hakları Konferansında kabul edilen bildiride DH'nun temel prensiplerine 
ilişkin devletler arası dostça ilişkiler ve işbirliği deklarasyonu gibi SDR'in BM 
Şartı ile uyumlu olarak, halkların SDR ve eşitliği prensibine göre davranan ve 
dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan tüm halkın temsilinin gerçekleştiği bir hü
kümete sahip egemen ve bağımsız devletlerin toprak bütünlüğüne veya siyasi 
bağımsızlığına tamamen ve kısmen zarar verecek şekilde yorumlanamayacağı
nı öngörmektedir (25.6.1993 tarihli Viyana BM İnsan Hakları Dünya Konferansı 
deklarasyonu için bknz.: EuGRZ 1993, s.520-533). Deklarasyon hükümetlerin sö
mürge yönetimi veya yabancı devlet egemenliğinde olma durumuna odaklan- 
maksızın öncelikle hükümetlerin temsili nitelikli olması talebi yapmıştır. Hükü
metin temsili nitelikli olması Sezession imkânını baştan ortadan kaldırmaktadır. 
Hükümet temsili nitelikte değilse, bunun sonuçları açık bırakılmıştır (Christoph 
Gusv. Selbstbestimmung im Wandel, bknz.: Archiv des Völkerrechts 1992, s.385- 
410). Devletlere bir uyarı yapılmıştır, ancak yaptırımları dile getirilmemiştir. Bu 
çerçevede kullanılan kavramların çok anlamlılığı özellikle tercih edilmiştir. Ta
nımlamalarda uzlaşı sağlanmaması herkesin tatmin olmasına yol açmıştır. İlginç 
olan durum bu adımın siyasi platformda takip edilmemesidir. Vakıa aynı formü- 
lasyon BM'in 9 Kasını 1995 tarihli 55.yıl kutlamasında ilân edilen deklarasyonda 
da karşımıza çıkmaktadır (bknz.: A/Res/50/6). BM reform tartışmaları çerçeve
sinde de aynı yönde görüşler ileri sürülmüştür. Tehdit altında olan grupları ko
ruma sorumluluğu "responsibility to protect"in bir mükellefiyet olarak telâffuz 
edilmeye başlanmıştır (Peter Hilpold. The Duty to Protect and the Reform of the 
United Nations -  A new step in the Development of International Law?, bknz.: 
Max Planck Yearbook of United Nations -  A new step in the Development of 
International Law?, Volume 10 2006, s.35-69; Gareth Evans. From Humanitarian 
Intervention to the Responsibility to protect, bknz.: Foreign Affairs, November/ 
Dezember 2002, s.99-110). 24 Ekim 2005 tarihli nihai doküman (2005 World Sum
mit Outcome). Metinde çok daha dikkatli bir üslupla koruma sorumluluğundan 

söz edilmekle beraber 138. ve 139. paragraflarda bu sorumluluk öncelikle ilgili 
devlete bırakılmaktadır:

"138. Each individual State has the responsibility to protect its populations 
from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.
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This responsibility entails the prevention of such crimes, including 
their incitement, through appropriate and necessary means. We accept 
that responsibility and will act in accordance with it. The international 
community should, as appropriate, encourage and help States to exercise 
this responsibility and support the United Nations in establishing an early 
warning capability''.

"139. The international community, through the United Nations, also has 
the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other 
peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII o f the Charter, to 
help to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and 
crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective 
action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in 
accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis 
and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, 
should peaceful means be inadequate and national organizations are 
manifestly failing to protect their populations from genocide, war crimes, 
ethnic cleansing and crimes against humanity arid its implications, bearing 
in mind the principles of the Charter and international law. W<? also intend 
to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build 
capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic 
cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are 
under stress before crimes and conflicts break out."

Aslında burada güvenlik Konseyinin insani müdahale için önlemleri karara 
bağlama ve uygulama yetkisi teyit edilmektedir. En önemli yenilik, bu düzenle
me ile açık bir şekilde "responsibility to protect" yetkisinin tanınmasıdır.

Diğer başka dokümanlarda da serpiştirilmiş olarak Sezession'u savun
ma hakkı olarak değerlendiren yaklaşımlar görülmektedir. Özellikle Asbjorn 
Eide'nin 10.8.1993 tarihli "Possible Ways and Means of Facilitating the Peace
ful and Constructive solution of Problems Involving Minorities" konulu raporu 
(bknz.: UN Doc.E/CN. 4/Sub.2/1994, Abs;84; Raporun ilgili paragrafı)

"only if the representative of the group [living compactly in an administrative 
unit of the State or dispersed within the territory of a sovereign State] 
can prove, beyond reasonable doubt, that there is no prospect within the 
foreseeable future that the Government ivill become representative o f the 
whole people, can it be entitled to demand and to receive support for a quest 
for independence. If it can be shown that the majority is pursuing a policy 
of genocide against the group, this must be seen as a very strong support 
for the claim of independence"
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görüşünü dile getirmektedir; Ayrımcılığın ortadan kaldırılması komitesinin 

8.3.1996 tarihli SDR'e ilişkin XXI sayılı genel mülâhazası

"The Committee emphasizes that, in accordance with the Declaration of 
the General Assembly on Friendly Relations, none of the Committee's 
action shall be construed as authorizing or encouraging any action which 
would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or 
political unity o f sovereign and independent states conducting themselves 
in cotnpliance with the principle o f equal rights and self-determination 
of peoples and possessing a government representing the whole people 
belonging to the territory -without distinction as to race, creed or colour. In 
view of the Committee international law has not recognized a general right 
of peoples to unilaterally declare secession from a state. In this respect, the 
Committee follows the views expressed in the Agenda for Peace (paras.
17 et seq.), namely that a fragmentation of States may be detrimental to 
the protection of human rights as well as to the preservation of peace and 
security. This does not, however, exclude the possibility of arrangements 
reached by free agreements o f all parties concerned"

bu çerçevede önem taşımaktadır.

Yakından yapılan bir incelemede bu raporların hiçbirinin Sezession hak
kının gerekçelendirilmesinde ikna edici bir dayanak oluşturmadığı görülmek

tedir. Elde raporu farklı grupların birlikte uyumlu yaşamasını mümkün kılan 

çözümler geliştirilmesini öngörmektedir. Ancak bu gayretlerin baştan itibaren 
ümitsiz olduğu veya münferit ulusal grupların yok edilme tehdidinin bulundu
ğu ve bu nedenle yapıcı çözümlerin mutlak olarak düşünülemediği durumlar

da, karşılıklı iletişime istinat eden adımların atılması mümkün değildir. Ancak 
bundan bir Sezession hakkının mevcudiyeti sonucu da çıkarılamaz. XXI nolu 
genel mülâhaza Friendly-Relations-Declaration'dan itibaren ortaya çıkan deği

şikliğe işaret etmektedir. Ancak Sezession hakkının kabul edilmediğine ilişkin 

vurgulama burada daha mutlaktır. Söz konusu edilen metinlerde yer alan bu 

formülasyonlar devletlere temsili hükümet sistemine önem verme çağrısı yap

makta ve aksi halde devletin zarar görme riski bulunduğuna işaret etmektedir. 

Friendly-Relations-Deklerasyonun formülasyonu ile bu çerçevede ortaya çıkan 

yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmaya matuf olarak söz konusu metinlerde buna 
ilave olarak Sezession hakkının bulunmadığı daha açık ortaya konulmuştur. Se
zession hakkının uluslararası teamül hukuku normu olarak oluşumuna dayanak 
oluşturacak devletlerin bir uygulaması da bu çerçevede bulunmamaktadır.
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Sezession hakkının savunma hakkı olarak mevcudiyetine kanıt olarak göste
rilen Doğu Pakistan örneği bu tür bir hakkın kullanılmasında genellemeye elve
rişli bir dayanak oluşturmamaktadır. Pakistan'dan binlerce km uzaklıkta olan ve 
etnik olarak tamamen farklı bir halkın yaşadığı Doğu Pakistan tarihi kimi geliş
melerle Pakistan'a katılmıştır. Doğu Pakistan olayının hukuki değerlendirilme
sinde Sezession olgusundan çok gerçekler üzerinde durulmuş ve Hindistan'ın 
Doğu Pakistan lehine yaptığı müdahale uluslararası camiada kararlı bir reddedi
ci tutumla karşılaşmamıştır. BM Güvenlik Konseyinde Sovyetler Birliği ve Hin
distan arasındaki geleneksel yakın ilişkiler nedeniyle Hindistan'ın eleştirilmesi 
olanaksızdır. BM Genel Kurulunda ise bağlayıcı kararlar alınamadığı ve bunun 
yanı sıra Hindistan'ın bu platformda 3.dünya ülkeleri nezdinde önemli bir yeri 
olması nedeniyle BM seviyesinde Hindistan'a karşı bir adım atılması mümkün 
değildi. Uluslararası camianın Doğu Pakistan örneğinde tepkisi değişik olmuş
tur. Devletlerin büyük bir kısmı olayı protesto ederken, diğer bir kısmı tanıma 
sürecini hızlıca gerçekleştirmiştir. Ancak Bengladeş'in tanınmasından savunma 
hakkına istinaden "Sezession"un gerçekleştiği yaklaşımına destek verildiği so
nucu çıkarılması doğru değildir. Ağır insan hakları ihlâli Bengladeş'in uluslara
rası camiaya bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesinde önemli rol oynamıştır; 
ancak bunda Bengladeş'in etkin otorite kullanmasının da rol oynadığının göz 
ardı edilmemesi gerekmektedir (lames Crawford. The Creation of States in Inter
national Law, Clarendon Press: Oxford 2006, s.141 vd.).

Yakın dönemde SDR çerçevesinde iki yüksek mahkemenin kararlarına sıkça 
atıfta bulunulmaktadır. Bu kararların yakından yapılan değerlendirilmelerin
de farklı bir resmin ortaya çıktığı görülmektedir. Kanada Yüksek Mahkemesi 
Quebec'in Kanada'dan Sezession'u davasında (Reference by the Governor in Co
uncil, pursuant to Art.53 of the Supreme Court Act, concerning the secession of 
Quebec from Canada, 1998, S.C.R. 217, ILM 371998, s.1342 vd.) SDR'e açıkça tar
tışmasız şekilde sadece sömürge yönetiminde yaşayan, yabancı devlet hakimiye
tinde olan halklar için kabul etmiştir. Sezession hakkı bir savunma hakkı olarak 
sadece bir olasılık olarak zikredilmiş ve ilgili sorunun cevabı açık bırakılmıştır:

"In summary, the international right to self-determination only 
generates, at best, a right to external self-determination in situations of 
former colonies; where a people is oppressed, as for example under foreign 
military occupation; or where a definable group is denied meaningful 
Access to government to pursue their political, economic, social and 
cultural development. In all three situations, the people in question are 
entitled to a right to external self-determination because they have been 
denied the ability to exert internally their right to self-determination. Such 
exceptional circumstances are manifestly inapplicable to Quebec under
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existing conditions. Accordingly, neither the population of the province 
of Quebec, even if characterized in terms of "people" or "peoples", nor 
its representative institutions, the National Assembly, the legislature or 
government of Quebec, possess a right, under international law, to secede 
unilaterally from Canada”

(bknz.: Peter Hilpold. the Right to self-determination: The Right of Self- 
Determination: Approaching an Elusive Concept through a Historie Iconog- 
raphy, bknz.: 11 ARIEL 2006 (2009)]. Bu çerçevede özellikle kullanılan "at best" 
herhalukârda kavramına dikkat çekilmektedir. Mahkeme özünde Kanada hü
kümetinin hukuk danışmanı James Crowford'un bu uyuşmazlıktaki görüşlerine 
katılmaktadır. Crawford "State Practice and International Law in Relation to Uni
lateral Secession" konulu raporunda oldukça dikkatli şekilde görüşünü "Hem e- 
kadar 1970 tarihli Friendly-Relations Deklarasyonu ve Viyana 1993 tarihli İnsan 
Hakları Konferansının nihai dokumanı olağanüstü durumlarda Sezession hakkı
nın varlığını kabul etmiş ise de, bunun DH uygulamasında paralel olarak yerleş
tiği konusunda halâ tereddütler bulunmaktadır" şeklinde formüle etmiştir.

Rus Anayasa Mahkemesi 31 Temmuz 1995 tarihli kararı ile Çeçenlerin Sezes
sion hakkı konusunda aym sonuca ulaşmıştır (bknz.: Tigran B. Beknazar. Über- 
gesetzliches Staatsnotrecht in Rußland: Staatsnotstand und Notstandsbefugnisse 
der Exekutive. Zum Tschetschenien-Urteil des russischen Verfassungsgerichts 
vom 31 Juli 1995, bknz.: ZaöRV 1997 (Bd.57), s.161 vd.). Kosova örneği de dev
letlerin bu alandaki uygulamasında yeni bir hukuki kanaat oluştuğunu göste
ren kanıt olarak kabul edilmemektedir. NATO'nun Kosova'ya müdahalesi insan 
hakları politikası bakımından doğru olsa da ve sonuç olarak başarı sağlamış olsa 
da DH'na aykırı olarak görülmektedir (Bruno Simma. NATO, the UN and the 
Use of Force; Legal Aspects, bknz.: EJIL Vol.10, N o.l, 1999, s.1-33). NATO'nun 
bu müdahalesi yaptırımsız kalmıştır. Bunun anlamı insani müdahale gerekçesi 
ile yapılan savaşlar caiz olmamaya devam edecektir. Bununla beraber uluslara
rası camia gereklilik, ağır insan haklan ihlâllerinin sona erdirilmesi, önlemlerin 
başarı sağlaması gibi bir dizi koşulların yerine gelmesi durumunda yaptırım uy
gulamaktan imtina etmektedir (losef Isensee. Weltpolizei für Menschenrechte, 
bknz.: JZ 1995 (Bd.50), s.421-430; Peter Hilpold. Sezession und humanitäre Inter
vention -  völkerrechtliche Instrumente zur Bewältigung innerstaatlicher Konf
liktes?, bknz.: Z Ö R 1999, S.529-602). Uluslararası camia bu durumlarda Sezession 
girişimlerine aslında yasak olmakla birlikte erken tanıma ile destek vermektedir 
(Almanya tarafından 23 Aralık 1991'de Slovenya ve Hırvatistan, bu ülkelerde Se
zession girişimleri henüz hiçbir şekilde etkinlik kazanmadan erken tanınmıştır).

Kosova'nın devlet olma sürecinin acele bir şekilde tamamlanması Sezession 
müessesinin hukuki etkilerinin değerlendirilmesinde doğru bir dayanak teşkil et
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memektedir. Sorunun bölgesel bir nitelik taşıdığının ve genelleştirme yapmanın 
mümkün olmadığının gözardı edilmemesi gerekmektedir. "Ahtisaari tarafından 
hazırlanan plan Kosova için nihai olarak bir koşullu bağımsızlık öngörmekteydi. 
Uluslararası camianın Kosova örneği ile bir emsal yaratma iradesine sahip oldu
ğunu söylemek mümkün değildir. Daha çok koşullara göre en iyi şekilde barışı 
sürekli temin edecek pragmatik bir çözüm aranmıştır. Ahtisaari planı üzerinde 
bir uzlaşı sağlanamamıştır. Bununla beraber bu doküman 17 Şubat 2003 bağım
sızlık bildirisine en önemli dayanağı oluşturmuştur; zira Ahtisaari planmda 
yanlış anlaşılmaya izin vermeyecek açıklıkta Kosova için muhtariyetin gerçekçi 
olmadığını vurgulamıştır. BM geçici yönetimi devam ederken (geçici yönetimin 
sona ermesi sadece Güvenlik Konseyinin alacağı yeni bir kararla mümkündür) 
ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1244/1999 sayılı kararma açıkça aykırı olarak ilan 
edilen tek taraflı bağımsızlık ilanını şimdiye dek 60'ı aşkın devlet tanımıştır. Or
taya çıkan durum kendine özgüdür ve Sırbistan'ın talebi üzerine görüş hazırla
mak durumunda olan uluslararası Adalet Divanının Sezession'un hukukiliğine 
getirdiği yorum önemlidir. Sezession fiili bir durum olmakla beraber 1244/1999 
sayılı Güvenlik Konseyi kararının ihlâlinin hukuken dikkate almması gerekme
si nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı Temmuz 2010 tarihli görüşünde 1244 
sayılı Güvenlik Konseyi kararının Kosova sorununu nihai olarak çözecek bir üs
lupla değil, gelişmeleri dikkate alacak bir ulupla düzenlendiğinin altını çizerek 
Kosova'nın bağımsızlık ilânının uluslararası hukuka uygun olup olmadığı soru
sunun cevabını Uluslararası Hukukta Sezession yasağının bulunmadığı yaklaşı
mını esas alarak vermiştir; dolayısıyla Kosova halkının SDR'ini tanımıştır. Da
nışma görüşü sömürge yönetimine tâbi halkların SDR'a ilişkin olmadığı nispette, 
Sezession hakkına ilişkin yeni yorum getirme potansiyeline sahiptir (danışma 
görüşü için bknz.: ILM, C.49, 2010, s.1410-1440). Ancak somut durumun koşul
larının spesifik olması nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nın konuya ilişkin 
görüşü Sezession'un DH'da temelden yeniden değerlendirilmesine yol açmaya
caktır (Peter Hilpold. Der Kosova-Fall: Ein Testfall fiir das Völkerrecht, bknz.; 
68 ZaöRV 2008, s.779-801; Peter Hilpold. the Kosovo case and international law: 
Looking for Applicable Theories, bknz.: Chinese Journal of International Law 
(2009), Vol. 8, N o.l, s.47-61).

Sezession hakkının kabul edilmemesi, güncel gelişmelerde Sezession olası
lığını örneklerde görüldüğü gibi ortadan kaldırmamaktadır. Tamamen tersine 
geçmişte ve günümüzde Sezession örnekleri yaşanmaktadır. Hukuki dayanağı 
olmayan bu örnekler fiili olaylardır. Bu çerçevedeki düzenleme boşluğu DH dü
zeninin kurumsal zafiyetinin bir ifadesidir. Literatürde Sezession'u düzenlemek 
veya Sezession için asgari bir prosedür öngörmeye matuf girişimler sonuçsuz 
kalmıştır. Sezession'u her şekli ile mutlak olarak reddeden ve tehlikeli kabul 
edenler, etnik yahut kültürel farklılıkların, ayrımcılığın yahut baskının Sezession
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hareketlerinin ortaya çıkmasında ölçü olmadığını, doğal kaynaklar bakımından 
zengin bölgelerin bölgesel halkların kontrolüne verilmesi ile devleti bu zengin

likten mahrum etmenin Sezession hareketlerinin ana nedeni olduğuna işaret 
etmektedir (Paul Collier/Anke Hoeffler. The Political Economy of Secession, 
bknz.: Hurst Hannum/Eileen F.Babbitt (Hrsg.), Negotiating Self-Determination, 
Lexington Books: Lanham 2006, s.37-59). Bu girişimler dışarıdan desteklenmek
tedir; mevcut muhtariyet düzenlemeleri daha kapsamlı taleplerin dayanağı 
olmaktadır, uluslararası camia devletin mevcut sınırları içinde SDR çözümleri 
bulmayı (intern SDR çözümleri) tercih etmektedir. Bunun anlamı uygun önlem
lerin alınması, otonomi düzenlemelerinin yapılmasıdır. Bu tür düzenlemelerin 
Sezession'un bir ön aşamayı teşkil ettiği ve bu nedenle reddedilmesi gerektiği 
görüşü savunulduğu gibi (Yugoslavya'nın dağılma sürecinde önceki cumhu
riyetlere bağımsızlık hakkını tanıyan ve sınırların çizilmesinde -  uti possidetis 
prensibi -  eski cumhuriyetlerin sınırlarını esas alan Badinter Komisyonun ra
poru bu önyargıya cevap olarak federatif, otonomi veya bölgesel düzenlemele
rin devletin bütünlüğünü koruması bakımından tehlikeli sonuçlar doğurduğu 
iddiasının doğru olmadığı, Yugoslavya'nın dağılmasının onun federal yapısına 
bağlanamayacağına tamamen tersine çeşitli çıkar çatışmaları olan heterojen yapı
lı devletin varlığını uzun süre korumasının federal yapı sayesinde olduğuna işa
ret etmiştir); bu görüşün meseleye miyop gözlüğüyle bakma anlamını taşıyacağı 
görüşü de savunulmuştur (Dawn Brancati. Decentralization: Fueling the Fire or 
Dampening the Flames of ethnic conflict and Secessionism?, bknz.: Internatio
nal Organization Vol. 60,2006, s.651-685). Otonomi genelde baskı altına alınması 
halinde devletin dağılmasına neden olabilecek özelliklerin korunması gereksini
mi ile tanmır (bu özelliklerin korunması Badinter raporunun Nr.2'de görüldüğü 
gibi emredici hukuk olarak öngörülebilir:

"Where there are one or more groups within a State constituting one or more 
ethnic, religious or language communities, they have the right to recognition 
of their identity under international law. As the Commission emphasized 
in its Opinion No.l f...] the -  now peremptory- norms of international 
law require States to ensure respect for the rights o f minorities. This 
requirement applies to all the Republics vis-a-vis the minorities on their 
territory. The Serbian population in Bosnia-Herzegovina and Croatia must 
therefore be afforded every right accorded to minorities under international 
conventions as well as national and international guarantees consistent 
luith the principles of international law and the provisions of Chapter II 
of the Draft Convention of 4 November 1991, which has been accepted by 
these Republics").
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Daha sonra otonomi düzenlemesini aşan talepler yapıldığı takdirde veya 
tanınan otonomi düzenlemelerinin geri alınması nedeniyle çatışmalı direnişler 
ortaya çıkmışsa da, bu öngörülen otonomi düzenlemesi nedeni ile değil, mer
kezi yönetim ve dezentral yönetim arasında zor sağlanan dengenin bozulması 
ile açıklanmaktadır. Kural olarak otonomiye devlet yapısına istikrar sağlayan, iç 
uyuşmazlıklarda gerilimi ortadan kaldıran bir araç olarak bakılmaktadır (Hans 
Toachim Heintze. Territorial Autonomy and intemational Stability, bknz.: Zelim 
Alan Skurbatv (Hrsg.), Beyond a one dimensional State. An emerging right to 
authonomy?, Martinus Nijhoff: Leiden 2005, s.47-62).

Sezession savaşları en kanlı ve uzun süren savaşlardır ve nesiller boyu sü
recek, zor iyileşen yaralar açmaktadır. Mevcut DH düzeninin eskisi gibi prensip 
olarak devletin varlığını korumaya matuf olduğu gerçeği ışığında ve bunun so
nucu olarak, Sezession hakkının geçerli hukukta dayanağı olmaması nedeniyle 
Sezession iddialarının uluslararası camia tarafından desteklenmesi söz konusu 
değildir. Bu yaklaşım ağır insan hakları ihlâlleri nedeniyle BM Güvenlik Konse
yi tarafından sorumlu merkezi yönetime karşı önlemlerin alınmasının, münferit 
devletlerin yahut devlet gruplarının yaptırımlar uygulamasının, askeri müda
halenin yapılmasının gündeme geldiği durumlar için de geçerlidir. Uluslarara
sı camianın devlete hoşgörü gösterme olasılığı herzaman için vardır. Sezession 
hareketleri kendini fiilen etkin kılabilir; insan haklan ihlâli yapan devletlerin bu 
tehlikeyi dikkate alması gerekmektedir. Kimliklerin hızla değiştiği, globalleşme
nin gittikçe yoğunluk kazandığı, karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin arttığı dönem
de birlikte yaşayan halkların uzlaşmacı, şiddetsiz ve katılımcı çözümlere öncelik 
vermesi ve zor da olsa çıkarlar arasında denge kurması, sorunun çözümünde 
tercih edilecek yol olmalıdır; diğer bir ifade ile bir arada yaşayan halkların intern 
SDR'e extern SDR'e nazaran sorun çözücü formül olarak öncelik vermesi rasyo
nel olan yöntemdir
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TİCARET BORSALARI ÖDENMEYEN GELİR VERGİSİ 
STOPAJINDAN SORUMLU TUTULABİLİR Mİ?

Nurettin BİLİCİ1 ve Begüm DİLEMRE ÖDEN2 

Özet

Ülkemizde 113 tane ticaret borsası faaliyet göstermektedir. Alıcı ile satıcıyı demok
ratik bir ortamda bir araya getiren ticaret borsaları, fiyatların serbest rekabet ortamın
da oluşmasını sağlamaktadır. Bu yolla tüketicinin menfaatlerini korunurken, üretici de 
ürünlerini dalıa fazla alıcıya arz etme imkanı bulmaktadır. Bu inceleme yazısında, piyasa 
ekonomisinin temel unsurlarından birisi olan ticaret borsalarının, borsada gerçekleştiri
len alım satım işlemleri ile ilgili olarak, ödenmeyen gelir vergisi stopajından ve cezaların
dan ötürü sorumlu tutulup tutulamayacağı konusu değerlendirilmektedir.

Giriş

Ticaret borsalarının ve borsa yöneticilerinin ödenmeyen gelir vergisi stopa
jından sorumlu tutulup tutulamayacağı konusunda uygulamada tereddüt oluş
muştur.

Vergi idareleri, tevkif edilen ancak ödenmeyen gelir vergisinin ödenmesin
den müteselsil sorumlu olduğu iddiasıyla ilgili ilin ticaret borsasına başvurmak
tadır. Ticaret borsaları ise buna karşı çıkarak, bu uygulamaya karşı dava yoluna 
başvurmaktadırlar.

Bu çalışmada, ticaret borsalarının ve yöneticilerinin ödenmeyen gelir ver
gisi dolayısıyla m üteselsil sorumlu tutulup tutulamayacağı, konuyla ilgili alı
nan bir Dan. VDDGK kararı da göz önünde tutularak değerlendirilecektir.

1. Ticaret Borsalarının Görevleri

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar 
Kanunu'nun 3 'üncü maddesinin "c "  bendine göre borsa; ticaret borsası ve ürün 
ihtisas borsası unvanını taşıyan ürün borsalarını ifade etmektedir. Yine aynı 
Kanun'un 28'inci maddesinde ticaret borsaları şu şekilde tanımlanmıştır:

1 Prof. Dr. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2 Ar. Gör. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
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"Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil 
maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve 
ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip 
kumullardır."

Borsalar ticari ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinin olumlu görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kurulmakta
dır (5174 Sayılı Kanun m. 29/1). Borsalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 
olumlu görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenecek borsacılık şartlarını esas alan ortak kriterler doğrultusunda, yapıla
cak hizmete uygun ve yeterli örgütlenme, alt yapı, donanım ve gerekli personeli 
sağlamak zorundadırlar (5174 Sayılı Kanun m. 29/V).

Borsanın çalışma alanı, bulunduğu il sınırlarıdır. Bu çalışma alanı, çevre ille
ri de kapsayacak şekilde ve o illerde borsa kuruluncaya kadar geçerli olmak üze
re, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir 
veya daraltılabilir (5174 Sayılı Kanun m. 30).

Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşan
lar, bulundukları yerin borsasma kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların 
kayıtları, borsaca re'sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına 
göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanın
da güncel olarak tutulur. (5174 Sayılı Kanun m. 32/1 ve VI).

Borsaların, borsaya dahil maddelerin borsada alım satımmı tanzim ve tescil 
etmek gibi daha pek çok görevleri vardır.3 Borsaya dahil olan maddelerin be
lirlenmiş miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tes
cili zorunludur. Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, bor
sa dışında alınıp satılmasına izin verilen maddelere ait işlemler ise en geç otuz 
gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil 
zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazla
sıyla tahsil olunur. Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip 
ettirmediklerini denetlemeye yetkilidir. (5174 Sayılı Kanun m. 46)

2. Müteselsil Sorumluluk Kavramı ve Vergi Kesenlerin 
Sorumluluğu (Yasal Düzenlemeler)

Müteselsil sorumluluk genel itibariyle, Borçlar Kanunu'nun 141 vd. madde
lerinde düzenlenmiştir. 141 'inci maddeye göre, alacaklıya karşı borcun tamamın
dan sorumlu olmayı yüklenen borçlular arasında teselsül (dayanışma) vardır.

3 Bkz. 5174 Sayılı Kanun m. 34.
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Böyle bir yüklenme olmayınca, dayanışma ancak yasanın gösterdiği durumlar
da olur. Yine aynı Kanun'un 142'nci maddesine göre, alacaklı, borcun tümünün 
veya bir bölümünün ödenmesini, dilerse müteselsil borçluların hepsinden bir
den, dilerse yalnız birinden isteyebilir. Borcun tümü ödeninceye kadar bütün 
borçluların sorumluluğu devam eder.4

Bu tip durumlarda müteselsil borçlular karşısında alacaklı oldukça avantajlı 
bir konumdadır. Alacaklı, her bir borçlu aleyhine borçtan sorumlu olduğu kısım 
için dava ve takip yoluna gitmek yerine, borcun tamamını borçlulardan birinden, 
tamamından ya da bir kısmından talep etme yetkisine sahiptir.5

Vergi hukukunda da amme alacağının güvence altma alınması ve verginin 
en kısa sürede vergi idaresine intikalinin sağlanması amacıyla müteselsil sorum
luluğa ilişkin birtakım düzenlemeler getirilmiştir. Vergi hukukunda müteselsil 
sorumluluk, Vergi Usul Kanuntı'nun 11'inci maddesinde yer alan "Vergi Kesen
lerin Sorumluluğu" başlığı altında ifade edilmiştir. İlgili madde şu şekildedir:

"Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, 
verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri 
yerine getirmekten sorumludurlar.

Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asd mükelleflere 
riicu etmek hakkını kaldırmaz...

Maliye Bakanlığı zirai ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alını ve satımına 
aracılık eden kuruluşlar ile Ticaret Borsalarını bu mahsullerin satın 
alınması sırasında yapılacak vergi tevkifatmdan müteselsile» sorumlu 
tutmaya, ... yetkilidir...

Müteselsil sorumluluğun şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin usul ve 
esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."

Maddenin ilk halinde yalnızca ilk iki fıkra bulunmaktaydı. Müteselsil so
rumluluğun kapsamını genişleten 3418 sayılı Kanun6 ile çalışma konumuz olan 
ticaret borsaları da müteselsil sorumluluk kapsamına dahil edilmiştir. Yapılan 
bu ekleme sonucunda, zirai ürünlerin alım satımına aracılık eden ticaret borsala- 
rı da bu ürünlerin alım ı sırasında yapılm ası gereken tevkifattan m üteselsilen 
sorumlu hale gelmiştir.

4 Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Baskı, Beta, İstanbul, 2005, s. 382-383.

5 Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 9. Bası, Turhan Kitabevi, 
Ankara, 2007, s. 557-558.

6 24.3.1988-3418/30 md.
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3. Konuyla İlgili Olarak Çıkarılan Gelir Vergisi Genel 
Tebliğleri

Vergi Usul Kanunu'nun ll 'in c i maddesi ile yetkili kılınan Maliye Bakanlığı 
sırasıyla, 164 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği7, 185 Seri No'lu Gelir Vergisi 
Genel Tebliği8 ve 188 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği9 ile zirai ürünlerin 
alım bedelleri üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı konusunda uygulana
cak usul ve esasları belirlemiştir.

Söz konusu 164 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "4 " numaralı 
kısmında "5590 Sayılı Kanuna Göre Kurulmuş Bulunan Ticaret Borsalarında Tescil 
Ettirilerek Satın Alınan Zirai llriin Bedellerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı ve 
Müteselsil Sorumluluk" başlığı ile bu çalışmanın konusu olan durum düzenlen
miştir. Buna göre; "5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Ticaret Borsalarında ... 
zirai ürünlerin tescil ettirilerek ..., Borsalar, yöneticileri ve zirai ürünü satın 
alanlar müteselsildi sorumlu olacaklardır. “

Aynı tebliğin "8 "  numaralı kısmında "Müteselsil Sorumluluğun Belirlenme
si" başlığı altında aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir:

"Ziyaa uğratılan veya beyan edildiği halde ödenmeyen bir gelir 
vergisi ile buna bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme zammının müteselsil 
sorumludan istenebilmesi içiıı, müteselsil sorumlu tutulacak kişi 
veya kişilerin ve bu sorumluluğu gerektiren olaytn bir vergi inceleme 
raporuyla tespit edilmesi gerekmektedir."

Daha sonra çıkarılan 185 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "5 "  nu
maralı kısmında daha ayrıntılı ve bir önceki tebliğden farklı bir düzenleme yap
ma yoluna gidilmiştir. Bu tebliğin ilgili kısmında, diğer tebliğden farklı olarak, 
müteselsil sorumluluk uygulamasında tarhiyatm muhatabında öncelik konusu 
üzerinde durulmuştur. Söz konusu düzenleme şu şekildedir:

" ... Müteselsil sorumlulukla ilgili vergi incelemesinde incelemenin 
öncelikle borsada işlem yapan tacirler hakkında ve alım-satım 
zincirindeki sırayla yapılması, bu tacir ve/veya tacirlerin bulunamaması 
veya bulunmakla birlikte borç ödeyecek mali güçlerinin olmadığının tespit 
edilmesi halinde, ticaret borsaları ve yöneticileri hakkında müteselsil 
sorumluluğa ilişkin vergi inceleme raporunun düzenlenmesi uygun

7 15.09.1990 gün ve 20636 sayılı R.G.'de yayımlanmıştır.

8 13.07.1995 gün ve 22342 sayılı R.G.'de yayımlanmıştır.

9 15.09.1995 gün ve 22405 sayılı R.G.'de yayımlanmıştır.
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görülmüştür. Ticaret borsaları ile yöneticileri hakkında düzenlenecek 
inceleme raporlarında da inceleme raporımım öncelikle borsa tüzel 
kişiliği adına, borsa tiizel kişiliğinin mali gücünün olmadığının tespit 
edilmesi halinde borsa yöneticileri adına düzenlenmesi gerekmektedir."

Özetle Maliye Bakanlığı Tebliğlerinde, ticaret borsalarında yapılan satışlar 
nedeniyle yapılm ası gereken veya yapılıp da ödenmeyen gelir vergisi stopajın- 
dan, vergi inceleme raporu düzenlenmesi koşuluyla, önce borsa tüzel k işiliğ i ve 
ardından borsa yöneticileri m üteselsilen sorumlu tutulmuştur. Aslında Maliye 
Bakanlığı, burada söz konusu olan sorumluluğu müteselsil sorumluluk olarak 
değil dereceli sorumluluk olarak kabul etmektedir.

4. Tebliğlere Karşı Dava Süreci

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve esas olarak vergi 
kanunlarını açıklama, yorumlama amacı taşıyan genel tebliğler, Damştaym de
netimine tabi bulunmaktadır. Kanunların vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 
çıkarılan genel tebliğler bağlayıcı kaynak olarak değerlendirilmez.10 Tebliğlerin, 
yasalara ve hiyerarşik olarak kendilerinden daha üst sıralarda yer alan düzenle
melere aykırılık taşıması halinde, haklarında Danıştayda iptal davası açılabilir.

Ankara Ticaret Borsası, 164 Seri No'lu G elir Vergisi Genel Tebliği'n in  
"5590 Sayılı Kanuna Göre Kurulmuş Bulunan Ticaret Borsalarında Tescil Ettiri
lerek Satın Alman Zirai Üriin Bedellerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı ve 
Müteselsil Sorumluluk" başlığını taşıyan 4'üncü bölüm ünün iptali istem iyle 
M aliye Bakanlığına karşı dava açmıştır.

A) Danıştay 4'üncü Dairesi de 25.12.1995 günlü ve E: 1991/752, K: 1995/5799 
sayılı kararıyla Tebliğ'in dava konusu bölümünü iptal etmiştir. Kararda altı çizi
len hususlar aşağıda özetlenmiştir:

“...VUK'ıın l l ’inci maddesine, ... verilen yetkinin ancak borsalarda 
yapılacak alını satım sırasında vergi tevkifatı yapılıp vergi dairesine 
yatırılmasının gerekli olması ya da borsaların da vergi tevkifatı yapmak 
ve vergi dairesine yatırmakla yükümlü bulunması halinde kullanılması 
mümkündür. Oysa borsaların vergi hukuku yönünden böyle bir 
yükümlülüğü bulunmayıp kendi Kanununa göre görevleri yalnızca 
"tescil"den ibaret olduğuna göre, salt alını ve satımı tescil görevi 
yapması borsayı, zirai ürünlerin alını ve satımına aracı durumuna 
getirmez. Alım ve satıma aracılık, alıcı ile satıcıyı işlem yapma yönünden

10 Bilici, Nurettin, Vergi Hukuku, Güncelleştirilmiş ve Geliştirilmiş 29. Baskı, Seçkin Yayınevi, 
Ankara, 2012, s. 40-41.
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karşılaştırmayı ifade ettiğine göre ticaret borsalarım aracı kuruluş 
olarak nitelendirmek miimkiin değildir. Ayrıca borsalar, idare adına 
vergi tahsili ile görevlendirilmiş noter veya tapu idaresi gibi bir 
kuruluş da değildir. Bu haliyle söz konusu hükmün borsalar yönünden 
uygulanabilmesi ancak, borsada zirai ürünlerin alım satımı anında 
tahsil edilebilecek bir vergi tevkifatmın mevcudiyeti halinde mümkün 
olabilecektir.

Borsada ya da borsa dışında yapılmış işlemler nedeniyle yapılacak vergi 
tevkifatınnı vergi dairesine beyan ve yatırılması; işlem tarihini 
takip eden ayıtı 20'inci günü akşamına kadar mümkün olduğundan, 
söz konusu tevkifatın ödenmemiş olmasından dolayı borsaları ve 
borsa yöneticilerini, bu vergiden ve cezalardan müteselsildi sorumlu 
tutmaya fıkrattın ne lafzı ne de amacı uygun bulunmamaktadır..."

Özet olarak Danıştay 4'üncü Dairesi, borsaların vergi tevkifatı yapmak ve 
bunu vergi dairesine yatırmak yükümlülüğünün bulunmadığını, borsaların ara
cı kuruluş olarak kabul edilemeyeceğini ve görevlerinin yalnızca tescilden ibaret 
olduğunu, dolayısıyla tevkifatın vergi dairesine yatırılmamış bulunmasından 
dolayı borsaların ve borsa yöneticilerinin söz konusu vergi ve cezalardan müte- 
selsilen sorumlu tutulamayacağını hükme bağlamıştır.

Yukarıda değinilen tüm bu gerekçelerle Danıştay, davacı Ankara Ticaret 
Borsasının davasının kabulüne karar vermiş ve 164 Seri No'lu G elir Vergisi G e
nel Tebliği'n in  4 numaralı bendinin tamamını iptal etmiştir.

B) Tem yiz Üzerine V D D G K  Tarafından V erilen Karar

Danıştay 4'üncü Dairesi'nin 25.12.1995 günlü ve E: 1991/752, K: 1995/5799 
sayılı kabul kararı Maliye Bakanlığı tarafından temyiz edilmiştir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 12.04.2002 günlü ve E: 
2002/24, K: 2002/182 sayılı kararında belirtilen hususlar şu şekildedir:

"VUK'un 235'iııci ve GVK'nin 94'üncü maddesine göre çiftçiden tarım 
ürünü satın alan tüccarın henüz beyanname verme süresi dolmamışken 
yapılan tescil sırasında, borsa ve yetkililerinin beyannamenin 
düzenlenmiş ve ilgili vergi dairesine verilmiş ya da tahakkukun yapılmış 
olmasını aramalarının düşünülemeyeceğinden, Tebliğin bu paragrafında 
öngörülen sorumluluğu tevkifatın yapılmasıyla sınırlı kabul etmek 
gerektiği ve Tebliğin 4'üncü bölümünün ilk paragrafının yasaya aykırı 
bir yönünün bulunmadığı,
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4’iincü böliimihı ikinci paragrafında öngörülen sorumluluğun ise, ayrı 
ayrı incelenmesi gerekmektedir. Bu paragrafta öngörülen müteselsil 
sorumluluğun önkoşulu olarak, borsada tescil edilen bir alım satıma konu 
tarım ürününün evvelce çiftçiden satın alınması sırasında vergi tevkifatının 
yapılmış olması gerektiği, dolayısıyla bit paragrafta yer alan düzenleme 
ile de sorumlu sıfatıy la  vergi kesin tisi yapm a ödevini yerine 
getirm em iş olan satıcıların  tescil istemlerinin kabu l edilmemesinin  
am açlandığı, çiftçiden alınması sırasında bedelinden vergi tevkifatı 
yapılmamış tarım ürününün borsada tescil edilerek satılmasını önlemek 
isteyen bu düzenlemenin VUK’ un 11'inci maddesinin 6'ncı fıkrasına 
aykırı düşmediği sonucuna varıldığı, ticaret borsalarım n, tarım ürünü 
bedelinden kesilm eyen ve bunun sonucu o larak  beyan dışı kalan  
ve ödenmeyen gelir (stopaj) vergisi ile bu vergiye ait gecikme faizi ve 
zammından satıcı ile birlikte müteselsildi sorumlu tutulmalarında 
yasaya aykırı bir yön görülmediği, ancak, beyan dışı kalan  bu 
vergi nedeniyle doğan vergi kaybından dolayı kesilm esi gereken ve 
kesilen cezadan da borsaların  miiteselsilen sorumlu tutulmalarının  
cezaların şahsiliği ilkesine aykırı düştüğü,

Öte yandan, 164 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin yasal dayanağı olan 
VUK’un 11'inci maddesinin 6’ncı fıkrasında, sadece ticaret borsalarının 
miiteselsilen sorumlu tutulmalarına olanak tanınmışken, tebliğin 4'iincii 
bölümünde ticaret borsaları yanında borsa yöneticilerinin de 
m iiteselsilen sorumlu tutulmalarının yasaya uygun olm adığı,

Borsada tescilin; çiftçiden yapılan tarım ürünü alışları sırasında alıcılar 
tarafından vergi sorumlusu sıfatı ile yapılması gereken vergi tevkifatının 
belgelenmesinden sonra gerçekleştirilmesi yükümlülüğü getirerek, bu 
yükümlülüğü yerine getirmeyen ticaret borsası ve yöneticilerini asıl 
sorumlularla birlikte miiteselsilen sorumlu tutan dava konusu düzenlemeyi 
tümüyle iptal eden kararın hukuka uygun olmadığı" gerekçeleriyle 
kararın bozulmasına karar verilmiştir.

Özet olarak Danıştay VDDGK, 164 Seri No'lu Tebliğin tamamının iptali ka
rarının yanlış olduğunu, kesilen cezalardan borsaların da miiteselsilen sorumlu 
tutulmasının cezaların şahsiliği ilkesine aykırı düştüğünü, borsaların sorumlu
luğunu tescil sırasında tevkifatm  yapılm ış olm asını aramasıyla sınırlı kabul 
etmek gerektiğini, ödenmeyen vergiler dolayısıyla yalnızca borsaların mütesel
sil sorumluluğu olduğunu, borsa yöneticilerinin ise sorumlu tutulamayacağını 
hükme bağlamıştır. Yani, tescil aşamasında vergi kesilmemişse borsa, vergi ve 
faizden müteselsilen sorumlu tutulabilecektir. Ancak cezalar bakımından so
rumluluğu bulunmamaktadır.
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Kısmi bozma üzerine dosya tekrar 4'üncü Daireye gelmiştir. Danıştay 4. Da
iresi 19.04.2001 günlü ve E: 2001/1982, K: 2001/1635 sayılı kararı ile kısmi boz
ma kararına uyarak tebliğin 4 numaralı bendinin 2'nci paragrafında yer alan "ile 
buna bağlı ceza" ve "borsa yöneticileri" şeklindeki düzenlemeleri iptal etmiş, diğer 
kısımlara yönelik olarak ise davanın reddine karar vermiştir.

Karar, Maliye Bakanlığınca tekrar temyiz edilmiştir. Ancak Danıştay 4. Da
iresi 19.04.2001 günlü ve E: 2001/1982, K: 2001/1635 sayılı kararının Danıştay 
Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu kararının bozma hükümlerine uygun oldu
ğunu dikkate alarak temyiz isteminin reddine, 12.04.2002 gününde oybirliği ile 
karar verilmiştir.

ŞEKİL
TİCARET BORSALARI VE YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞUNA 

İLİŞKİN YARGILAMA SÜRECİNİN ÖZETİ

İstem: 164 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliği’nin 4’üncil bölümünün iptali.
Karar: Davanın kabulü (164 Seri No’lu 
Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 4’üncü 
bölümünün tümü iptal ediliyor.)

Kısm i bozma üzerine dosya tekrar Danıştay dairesine geliyor. Daire, bozma kararına uyuyor ve Tebliğin 
2 ’ ııci paragrafında yer alan ve yasaya aykırılık taşıdığı belirtilen düzenlemeleri iptal ediyor. Diğer 
kısımlara yönelik olarak ise, davanın reddine karar veriyor.

Danıştay
Ankara Ticaret Borsası 
(Davacı)

Maliye Bakanlığı 
(Davalı)

Danıştayın bu kararı Maliye Bakanlığı tarafından temyiz ediliyor.

Maliye Bakanlığı Danıştay Ver. D. Dai. Gen. Kur.
(Temyiz eden) (Temyizi inceleyen)

Karar: K ısm i bozma (164 Seri No’ lu Gelir 
Vergisi Genel Tebliğinin 4 ’üncü 
bölümünün ilk paragrafı yasaya uygun 
bulunmuş, 2 ’nci paragrafının yasaya 
aykırılık taşıdığı hükme bağlanmıştır.)

Maliye Bakanlığı Danıştay Ver. D. 
(Temyiz eden) ------------------------

Bu karar Maliye Bakanlığınca temyiz ediliyor. 
Danıştay Ver. D. Dai. Gen. Kur.

(Temyizi inceleyen)

İstem: Danıştay Daire kararının bozulması. Karar: Danıştayın kararı, Danıştay Vergi Dava 
Dairesi Genel Kurulunun kararının bozma 
hükümlerine uygun olduğundan temyiz isteminin 
reddine karar veriliyor.

544



Prof. Dr. İsmail Türk'e Armağan

Hayli karışık görünen yargılama süreci aşağıdaki şekil üzerinde yeniden 
özetlenmiştir.

5. Sonuç ve Değerlendirme

İncelediğimiz sorun, borsa ve yöneticilerinin ödenmeyen gelir vergisi stopa
jından sorumluluklarıyla ilgilidir.

Bu konuda VUK'un 11'inci maddesinde "ticaret borsaları" ifadesi bulundu
ğu için, hiç bir şekilde borsa yöneticilerinin sorumluluğunun söz konusu olma
ması gerekir.

Ticaret borsalarının sorumluluğunu ise ikili bir ayrım altında değerlendir
mek yerinde olacaktır. İlki ticaret borsalarının ödenmeyen gelir vergisi stopa
jından müteselsilen sorumlu olup olmayacağı hususudur. VUK'un ll 'in c i mad
desinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 164 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliği ile borsaya kayıtlı mahsullerin satın alınması esnasında yapılacak vergi 
tevkifatından ticaret borsaları müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Ancak Tebliğle 
getirilen bu sorumluluğu, tevkifatın yapılıp yapılmadığını kontrol etmekle sınırlı 
kabul etmek gerekmektedir. Tevkifat yapılmış ancak söz konusu tevkifat vergi 
dairesine yatırılmamış ise bu durumda borsayı sorumlu tutmak mümkün olma
malıdır. Borsanın sorumluluğu sadece tevkifat yapılm am ış olduğu halde alım 
satım işlem ini tescil etmesi durumunda söz konusu olabilir.

İkinci husus ise, ticaret borsalarının ödenmeyen vergi borcu dolayısıyla or
taya çıkan faiz ve cezalardan müteselsilen sorumlu tutulup tutulamayacağı hu
susudur. Eğer tescil aşamasında vergi kesilm em işse borsa vergiden olduğu 
gibi faizden de m üteselsilen sorumlu olacaktır. Ancak cezaların şahsiliği ilkesi 
gereği hiçbir durumda cezalar bakımından müteselsil sorumluluğu söz konusu 
olmamalıdır. Bu görüş çalışma içinde incelediğimiz VDDGK kararında da pay
laşılmıştır.

O halde borsa yöneticilerinin ödenmeyen vergi borcundan müteselsilen so
rumlu olduğunun ve aynı zamanda borsanın vergi cezalarından sorumlu oldu
ğunun iddia edilmesi hukuka uygun olamaz.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar 
Kanunu'nun 34'üncü maddesi (a) bendi uyarınca borsalar, borsaya dahil madde
lerin alım satımını tanzim ve tescil etmekle görevlidirler. Bu maddeden anlaşıldı
ğı üzere borsaların, borsaya kayıtlı maddelerin alım satımında, yalnızca bu alım 
satımı tescil görevi bulunmaktadır. Dolayısıyla borsa, bu alım satım işleminin 
tarafı veya aracısı konumunda düşünülemez.

545



Ticaret Borsalar/ Ödenmeyen G elirVergisi Stopajından Sorumlu Tutulabilir m i? / Nurettin BİLİCİ - Bejimi D İ LEMRE Ö D E N

VUK' un 235'inci ve GVK'nin 94'üncü maddesine göre de, çiftçiden satın alı
nan tarım ürünü dolayısıyla borsalarm sorumluluğunu tevkifatın yapılm asıyla 
sınırlı kabul etm ek gerekmektedir. İncelediğimiz VDDGK'da aynı doğrultuda 
çıkmıştır.

Eğer kanunla, borsada gerçekleşen alım satım işlemlerinde, verginin kesil
mesine ilave olarak, söz konusu vergi yatırılmadıkça, borsa tarafından tescilin 
yapılmayacağına ilişkin bir düzenleme getirilmiş olsaydı, o takdirde borsaları 
ödenmeyen vergi borcundan ötürü sorumlu tutmak mümkün olabilirdi. Ancak 
bu yönde bir yasal düzenleme olmadıkça ticaret borsalarını, tevkif ettikleri ver
gileri ödemeyen vergi sorum lularının fiillerinden m üteselsilen sorumlu tut
mak hukuka aykırıdır.
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TELAFİ EDİCİ MALİYE POLİTİKASINDAN 
GENİŞLETİCİ MALİ DARALMAYA

Abuzer PINAR1

Özet

Maliye ve para politikalarının göreli etkileri en eski tartışma konularından birisidir. 
Hangi politika araçlarının dalıa etkili olduğu kuşkusuz tartışıldıkları konjonktürün özel
likleriyle doğrudan ilgilidir. Tarihsel olarak genişleme dönemlerinde para politikasının 
ön plana çıktığını, daralma dönemlerinde ise büyük ölçüde maliye politikası araçlarının 
daha yoğun kullanıldığını gözlemlemek mümkündür. Ancak iktisat politikası tartışma
larında sadece konjonktürü dikkate almak, devletin ve iktisadın teorik derinliklerini göz 
ardı etmek olur. Bu makalede doğuşundan günümüze maliye politikasının teorik temel
leri tartışılmakta ve konuya ilişkin tartışmaların salt değişik konjonktürlerde etkili olabi
lecek araçlarla değil, ülkelerin kendine özgü koşullarının da dikkate alınarak yürütülmesi 
gerektiğine vurgu yapılmaktadır.

1. G iriş

İstikrarlı bir istihdam ve fiyat düzeyinde iktisadi problem esasen iki temel 
amaca yöneliktir: Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin arttırılarak yaratılan zen
ginleşme (büyüme) ve bu zenginliğin topluma adil olarak dağıtılması (bölüşüm). 
Kendi haline bırakılan piyasa işleyişi içerisinde mal ve hizmet üretim sürecinde 
yer alan ekonomik birimler, oluşan gelir ve fiyat aracılığıyla kendilerine düşen 
paya sahip olurlar. Ancak üretilen mal ve hizmetlerin arz ve talebi değişik ne
denlerle her zaman eşanlı olarak dengelenmez. Zaman itibariyle bazen arz faz
lası, bazen de talep fazlası ortaya çıkmakta ve iktisadi faaliyetler dalgalı bir seyir 
izlemektedir. Bu dalgalanma makroiktisadi analizin ve makroiktisat politikaları
nın çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Makroiktisat politikalarının ortaya çıkışı büyük ölçüde 1929 büyük dünya 
bunalımı dönemine denk düşmektedir. Bu makro bakışın ortaya çıkışı aynı za
manda iktisadi dalgalanmalarm nedenleri ve bu dalgalanmalara yönelik alınabi
lecek makroiktsadi önlemlerin de yoğun olarak tartışılmasına neden olmuştur. 
Veri bir üretim faktörleri bileşiminde ulaşılabilecek büyüme düzeyindeki dal
galanmalar arz yetersizliği veya talep yetersizliği biçiminde ortaya çıkabilir. Bu

1 Prof. Dr., Harran Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü.
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dengesizlikleri hafifletecek iki temel iktisadi politika çerçevesi arz-yönlü ve ta
lep yönlü olabileceği gibi, arz veya talep yönlü politikalar parasal araçlarla veya 
maliye araçları ile uygulanabilir. Birincisine para politikası, İkincisine ise maliye 
politikası denmektedir. Makroiktisat politikasına ilişkin tartışmalar büyük ölçü
de bu eksende yapılmaktadır. İktisat bilimi çerçevesinde yapılacak tartışmalar, 
siyasal bir tercihten ziyade bu amaç ve politika tercihlerinin analitik bir tartışma
sı olmak durumundadır.

İktisadi süreçlerdeki aksaklıklar ülkeden ülkeye değiştiği gibi, herhangi bir 
ülkede zaman itibariyle de farklı olabilmektedir. Ülke ekonomileri arasındaki 
ilişkiler ve ulusal ekonomilerin zaman içerisindeki entegrasyonu ekonomik olay
ları bir bütün olarak anlamayı zorunlu kılsa da, ülkeye ve zamana göre farklı- 
laşabilen ekonomik sorunların kendi bağlamlarında analiz edilmesi kaçınılmaz 
görünmektedir. Bugün hala güncelliğini koruyan arz ve talep yönlü politikalarla 
para ve maliye politikaları tartışmaları zaman içerisinde değişik boyutlar kazan
mıştır. 2008 küresel krizi sonrasında yapılan tartışmalar ciddi bir zihin karışıklı
ğına işaret etmektedir. Güncel tartışmaların daha iyi anlaşılabilmesi için sözko- 
nusu tartışmaların tarihsel derinliklerine inmek gerekir.

Bu makalede, iktisat biliminin oluştuğu dönemlerden bu yana iktisadi yak
laşımların izlediği seyir ele alınarak, günümüz iktisat politikası tartışmalarına 
ışık tutulması amaçlanmaktadır. İkinci bölümde iktisat biliminin doğuşundan 
1929 bunalımına kadar olan dönemdeki klasik iktisadi anlayış, ikinci bölümde 
1929 bunalımı sonrasında yoğunlaşan Keynesyen yaklaşım, üçüncü bölümde ise 
yeniden klasik anlayışa dönmek olarak anlaşılabilecek arz yönlü yaklaşım ele alı
nacaktır. Yapılacak analizlerde, iktisat tarihi veya iktisadi düşünce tarihi çerçeve
sinden ziyade, dönemsel olarak ortaya çıkan sorunların karakterine ilişkin dik
katlerden kaçtığı düşünülen bazı inceliklere vurgu yapılarak, günümüz iktisat 
politikası tartışmalarına katkı olabilecek ipuçları bulunmasına gayret edilecektir. 
Çalışmadan çıkarılabilecek bazı sonuçlar son bölümde tartışılacaktır.

2. Klasik Kaynak Tahsisi Etkinliği ve Denk Bütçe

Ekonomi biliminin Adam Smith ile başlayan ve Büyük Dünya Bunalımı ile 
biten yaklaşık 150 yıllık tarihinde makroiktisat çerçevesinde önerilen ve uygula
nan bir iktisat politikası olmadı. A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mili, A. Marshall ve 
A. C. Pigou gibi klasik iktisat düşüncesine katkıda bulunan sosyal bilimcilerin 
yoğunlaştığı konu mevcut kaynakların alternatif üretim alanlarına etkin (üre
timi maksimum kılacak) bir şekilde tahsisine ilişkindi. Diğer önemli bir konu 
olan bölüşüm ise göz ardı edilmemekle beraber bu faaliyetlerin bir çıktısı olarak
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düşünüldüğünden, toplumsal refah kaynakların tahsisi ve bu tahsis sonucunda 
ortaya çıkan gelir dağılımına bağlı idi. Klasik iktisatçılara göre konjonktüre! dal
galanmalar hayatın bir gerçeği olmakla beraber geçicidir. İktisadi faaliyetlerin 
doğal süreçleri kendi haline bırakıldığında ortaya çıkan dengesizlikler toplumu 
minimum düzeyde etkileyecektir. Değişen koşullarda klasik yaklaşımın yeniden 
yorumlanması sonucu ortaya çıkan Neo-Klasik okula göre para arzındaki değiş
meler, altın standardına bağlı ödemeler dengesiyle belirleniyordu. Bu çerçeve
de maliye politikasının temel işlevi bütçenin denkleştirilmesi ile ilgiliydi. Dur
gunluk döneminde kamu gelirlerindeki geçici bir düşüş sonucu bozulan bütçe 
dengesinin yeniden sağlanması için kamu harcamalarının kısılması gerekiyordu. 
Durgunluk döneminde ortaya çıkan yurtiçi talep daralması ödemeler dengesini 
olumlu etkileyecek, fiyat ve ücretlerin düşmesi sonucu artan reel para arzı gerek
li iktisadi faaliyetler ve istihdam düzeyine ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu süreci 
hızlandırmak üzere yapılacak herhangi bir müdahale enflasyon riski yaratarak 
ekonomik istikrarı bozacak ve belki de hastalıktan daha kötü olabilecek yan etki
ler yapacaktır (Gamaut, 2005).

Yukarıda özetlenen çerçeve esasen arz-yönlii iktisadi bakış açısıdır. "Bıra
kınız yapsınlar" ile ifade edilen piyasaya olan bu tartışmasız güven ortamında 
devlet ekonomiye ya hiç müdahale etmeyecek, ya da müdahale kaçınılmaz ise, 
bu minimum düzeyde olacaktır. Bu minimum düzey aslında devletin ulusal gü
venlik, emniyet ve adalet işlevlerine denk düşer. Özellikleri itibariyle bu hizmet
lerin zaten devlet tarafından sunulması kaçınılmazdır. Bölüşüm açısından bakıl
dığında, etkin kaynak dağılımı ile maksimum düzeyde büyüyen bir ekonomide 
bölüşüm meselesi sistemin içinden çözülecektir. Sahip oldukları üretim faktör
leri ile üretim sürecine katılan iktisadi birimler piyasa mekanizması içerisinde 
"hak" ettikleri geliri elde edeceklerdir.

Klasik iktisadın varsayımları çerçevesinde kurgulanan bu işleyişin oturdu
ğu zeminin makro düzeydeki yansıması Jean-Baptiste Say'den adını alan Say 
Yasası'dır. Ricardo'da da mevcut bulunan bu değişim işleminde kişiler ya üret
tiklerini tüketirler ya da ürettiklerini satarak başkaları tarafından üretilen malları 
satın alırlar. Buna göre, mal ile malın değişimi sözkonusu olduğuna göre arz faz
lası olmayacaktır. Ancak fazla miktarda üretim aracının bir tek malın üretiminde 
kullanılması halinde bu durum ortaya çıkacaktır. Ayrıca arz fazlası olduğunda 
bu mallar satılamayacağından fiyatlar düşer ve arz-talep dengesi yeniden kuru
lur. Talep tarafını düşünmeye gerek yoktur. Çünkü üretim sürecinde bu malları 
satın alacak gelir zaten ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede düşünüldüğünde, üre
time katılan ekonomik birimlerin gelirden aldığı pay, üretilen malların tamamını 
satın aldığına göre bir bölüşüm sorunundan da söz edilemeyecektir.
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3. Keynesyen Telafi ve Açıkla Finansman

1929 dünya iktisadi bunalımı sonrasında işsizlikle gelen refah kaybı kaynak 
dağılımındaki aksaklıklardan daha ağır sonuçlar yarattı (Garnaut, 2005). İktisat 
politikalarının -para ve özellikle maliye politikalarının- amacı bu dalgalanma
ların mümkün olduğunca en az hasarla atlatılarak kısa tutulması olarak kabul 
görmeye başladı. Bu dönem talep yetersizliği ile karakterize edilmiştir. Yukarıda 
kısaca özetlenen mekanizmanın işlemesi halinde ortaya çıkmaması gereken arz 
fazlası ya da talep yetersizliğinin devasa boyutlara çıkması ile piyasalar çökmüş, 
iflaslar ortaya çıkmış, işsizlik artmış ve ekonomiler makro düzeyde muazzam 
düşüşler yaşamıştır. J. Maynard Keynes'in düşüncelerinin hakim olmasını sağ
layan temel gelişme bu çöküştür. Sonuç itibariyle, beraberinde sosyal bir çöküş 
gelmiş olsa da üzerinde durulan asıl mesele ekonomik büyümenin kesintiye uğ
ramış olması olarak görülmüştür. Asıl önemli konunun reel yurtiçi talebin eko
nominin üretken kapasitesi ile kabul edilebilir bir denge sağlamak olduğu kabul 
edildiğinden, iktisat politikalarının çerçevesi talep yönetimi ile şekillenmiştir.

Dikkate alınması gereken bir nokta arz-talep dengesizliğine ilişkin tanımla
malardır. Arz fazlası talep tarafından okunduğunda "talep yetersizliği" kavra
mına denk düşer. Ya da talep fazlası benzer şekilde arz yetersizliği olarak da dü
şünülebilir. Ancak, arz fazlası ile talep yetersizliğinin aynı şey olmadığı, benzer 
şekilde talep fazlası ile arz yetersizliğinin aynı şey olmadığı dikkate alınmalıdır. 
J. B. Say arz fazlasını (glut) "fazla miktarda üretim aracının bir tek malın üreti
minde kullanılması" halinde arz fazlasının ortaya çıkacağını ifade ederken ger
çekten talep edilmeyecek bir maldan söz etmekteydi. Halbuki talep yetersizliği, 
aslında talep edilen ancak ya yeterli üretimin olmaması, ya da gelirin yetersiz 
olması nedeniyle satın alınamayan malı ifade eder. J. M. Keynes'in talep yeter
sizliği bu ikinci çerçeveye denk düşer ki, devletin telafi edici niteliği bu durumda 
anlamlı hale gelir.

Sermayenin marjinal verimliliğine vurgu yapan Keynes'e göre yatırımlarda
ki düşüş sermayenin marjinal verimliliğindeki düşüşten kaynaklanır. Yatırımlar 
arttıkça yatırım mallarına olan talebin artmasından dolayı, yatırım mallarının fi
yatı artacak ve karlılık azalacaktır. Dolayısıyla yeni yatırımların yapılması ancak 
faiz oranlarındaki düşme ile mümkün olabilir. Normal zamanlarda sözü edilen 
şekilde çalışması beklenen mekanizma, değişik nedenlerle çalışmayabilir. Önce
likle yatırım-tasarruf özdeşliği, planlanan yatırımları aşan tasarruflar nedeniyle 
gerçekleşmeyebilir. Düşen tüketim talebi, önceki yıllarda yapılan fazla yatırımlar 
veya geleceğe ilişkin kötü bekleyişler nedeniyle yatırımların düşmesi halinde ta
sarruflar kısa sürede intibak etmediği takdirde, tasarruflar yatırım miktarından 
fazla olacak ve ekonomi daralmaya başlayacaktır. Telafi edici maliye politikası
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bu noktada önerilmektedir. Piyasada oluşan fazla tasarrufların devlet borçlan
ması yoluyla kamuya aktarılması ve barajlar, yollar ve diğer altyapı yatırımları 
uzun dönemde üretim altyapısını güçlendirirken, kısa dönemde de ücretlerin 
yüksek düzeyini koruyarak talebin canlı kalmasını sağlayacaktır.

Bu borçlanma bir yönüyle Pigou-Dalton'un maksimum sosyal fayda ilkesi
ni akla getirmektedir. Buna göre kamu harcaması topluma bir yarar sağlarken, 
bu harcamayı finanse etmek için topladığı vergi, ödeyenlerin bir fedakarlık yap
masına neden olmaktadır. Bu durumda özel sektörden devlete vergi ile para 
transferi, kamu harcamasının marjinal faydası ile vergi ile katlanılan marjinal 
fedakarlığa eşit olduğu noktaya kadar devam eder (Musgrave, 1959:113). Eko
nomi büyürken kamu-özel arasındaki kaynak tahsisinin etkin yapılması, yani 
özel sektörde sermaye birikirken marjinal verimlilikteki düşmeyi dengeleyecek 
bir vergi ile kamuya kaynak aktarılması ve hızlandıran etkisi yaratacak kamu 
yatırımlarının yapılması halinde daha sonra borçlanma ile kamuya aktarılacak 
aşırı tasarrufların ortaya çıkmamasını sağlayabilir. Çünkü sermaye mallarının 
değerindeki muhtemel düşüşlere karşılık özel sektör sermaye malı satın almak 
(yatırım yapmak) yerine parada (likit) kalmak isteyebilir. Bu da tipik olarak spe
külatif davranışların genişlemesi anlamına gelecektir.

Bu çerçevede bakıldığında, büyük bunalım sonrasında sistematik olmasa da 
telafi edici nitelikte uygulanan maliye politikaları ve genişleyen ekonomilerin de 
imkan sağlaması ile ek olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında uygulanan sosyal 
politikalar uzun bir refah dönemi sağlamıştır.

Daralma ve telafi edici maliye politikalarına gelmeden, Keynes'in aşağıdaki 
ifadesi dikkat çekicidir:

"...aşırı yatırım genişlemenin (boom) normal niteliği olsa bile, çözüm, muh
temelen yararlı olabilecek yatırımlardan vazgeçilmesine neden olacak yüksek bir 
faiz oranına alkış tutmakla ve tüketim eğilimini daha (da) azaltmakla değil de, 
gelirin tüketim eğilimini uyaracak biçimde yeniden dağılımının sağlanması için 
ciddi adımların atılmasında aranmalıdır." (Keynes, 1936:273).

Burada üzerinde fazlaca durulmayan, ancak ekonomilerin uzun dönem di
namiği açısından dikkat çekici olan nokta, genişleme döneminde ekonomiyi so
ğutmak için faiz oranlarının yükseltilmesine karşılık yapılan öneridir. Yükselen 
faizlerin tüketici talebini de olumsuz etkileyebileceği ve artan üretime karşılık 
bu durumun talep yetersizliğine neden olarak daralmayı beraberinde getirebi
leceği düşüncesiyle tüketim eğilimi yüksek olan kesimler lehine gelirin yeniden 
dağılımının önerilmesidir. Bu mekanizmayı çalıştıracak bazı öneriler getiren 
Tanzi (1991), eğitim ve sağlık hizmetlerine yapılan harcamaların düşük gelirli
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kesime katkı sağlamasının yanı sıra, verimliliği de arttırdığını vurgular. Alt gelir 
gruplarına yapılan transferlerin özellikle KOBİ'lerin ürettiği mal ve hizmetlere 
talebi arttırdığını ve bu üretim birimlerinin istihdamın büyük bir bölümünü ya
ratmasından dolayı büyümenin de olumlu etkileneceğini savunur. Ayrıca üst 
gelir gruplarının talebi büyük ölçüde ithal mallarına yönelik olduğundan, artan 
oranlılığın düşmesi tasarrufları arttırmak yerine ithal talebini arttırarak dış açığa 
neden olabilir. Bu örneklerde büyüme ile bölüşüm ters ilişki içerisinde olmak 
yerine tamamlayıcı niteliktedir.

4. Arz-Yönlü İktisat Paradoksu ve Genişletici Mali Daralma

Keynesyen telafi politikaları sonucunda artan kamu harcamaları, vergi yükü 
ve devlet faaliyetlerinin aşırı genişlemesi sonucu devletin etkinsizliği konusu tar
tışma gündemine gelmiştir. 1970'li yıllarda yaşanan iktisadi daralmalar sonra
sında, arz-yönlü iktisat yaklaşımı Laffer'in getirdiği farklı bir boyutla yeniden 
canlanmıştır. Yüksek vergilerin etkinsizlik (ikame etkisi) yaratarak ekonomileri 
yavaşlattığı tezi çerçevesinde vergilerin düşürülmesi önerilmiştir. Vergiler düş
tüğünde çalışma güdüsü artacak, iktisadi faaliyetlerin genişlemesi ile artan gelir 
sonucu toplanacak olan vergiler, oran düşüşlerinden ortaya çıkan kamu geliri 
kaybını telafi edecektir. ABD'de Reagan'ın ve Birleşik Krallık'ta Thatcher'ın uy
guladığı politikalarla somutlaşan bu yaklaşım, kısa dönemde vergilerin düşmesi 
ve harcamaların dışsal nedenlerle intibak etmemesi nedeniyle bütçe açıklarının 
artmasına neden olmuş ve kamu sektörünün küçültülmesine yönelik politikalar
la desteklenmiştir.

Arz-yönlü iktisat çerçevesinde savunulan görüş esasen devletin ekono
mi üzerindeki yükünün ikame etkisi yaratarak büyümeye zarar vermesidir. 
Türkiye'de de benzer politikaların 1980'lerde uygulaması 1970'lerin darboğaz
larını aşma amacına yönelik olsa da teorik temeli benzerdir. Ancak uygulamalar 
bir paradoksun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Önerilen politikadan beklenen 
sonuç, vergi oranlarının düşürülerek gelir etkisi yaratılmasıydı. Gelirlerin artma
sı sonucu düşük oranlara rağmen vergi gelirlerinin artması bütçe dengelerini ra
hatlatacak ve yüksek milli gelir düzeyinde bir kamu dengesi oluşturulacaktı. Bu 
beklentinin arkasındaki varsayım, oran düşüşleri nedeniyle ortaya çıkan vergi 
geliri kaybı ile gelir artışı nedeniyle ortaya çıkan vergi geliri artışının net etki
sinin pozitif olmasıdır. Ancak Türkiye de dahil olmak üzere uygulamalar vergi 
kaybı nedeniyle kamu borçlanmasının artması sonucunu doğurmuştur. Bu so
nucun bir nedeni, vergi oranlarının Laffer anlamında yüksek olmaması olabilir. 
Vergi gelirini maksimize eden oranın üzerinde bir vergi oranı varsa, oran düşüş
leri gelir etkisi yaratabilir. Eğer vergi oranları optimal düzeyde veya altında ise 
zaten Laffer etkisinin ortaya çıkması beklenmeyecektir. Uygulamalar genellikle
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oran diişüşü-vergi geliri düşüşü biçiminde kamu mâliyesini daha da zora sokan 
sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Bu noktada bir başka sorunun cevabı aranmalıdır. Eğer vergi oranlan sanıl
dığı kadar yüksek değilse veya Laffer anlamında bir gelir etkisi ortaya çıkmıyor
sa, bu durumda kamu sektöründeki etkinsizliğin başka bir kanaldan açıklanması 
gerekmektedir. "Genişletici mali daralma" buna yakın bir açıklamaya dayan
maktadır. Bütçe açıklarının düşürülerek mali konsolidasyona gidilmesini savu
nan "genişletici mali daralma" hipotezi Giavazzi ve Pagano (1990) tarafından 
ortaya atılmıştır (Diğer çalışmalar için bkz. Barry ve Devereux, 1995; Giavazzi 
ve Pagano, 1996). Buna göre belirli durumlarda kamu harcamalarında yapılacak 
kısıntılar gelecekteki kamu harcamaları ve vergilere ilişkin olumlu bekleyişler 
yaratarak özel tüketim harcamalarını ve dolayısıyla geliri arttıracaktır. Burada 
savunulan düşünce "dışlama etkisi" ile benzerdir ve ekonominin tam istihdam 
düzeyine yakın olması halinde ortaya çıkabilir. Bergman ve Hutchinson (2010), 
mali daralmanın düşük miktarlarda olması halinde Keynesyen öngörüde oldu
ğu gibi iktisadi daralma yaratacağını, ancak büyük boyutlarda ve yapısal olması 
halinde tersine genişleme yaratacağını savunmuşlardır. Almanya örneği ile ge
liştirilen, Danimarka ve İrlanda'nın bazı yıllarında test edilen bu hipotezin geliş
mekte olan ülkeler için de sınandığı çalışmalar mevcuttur.

Baldacci vd. (2004) çalışmalarında "genişletici mali daralma" hipotezini tar
tışmakta ve mali daralmanın gelişmekte olan ülkelerde de genişletici olduğunu 
ancak aktarım mekanizmalarının farklı olduğunu savunmaktadırlar. Büyüme, 
yönetişim ve maliye politikası aktarım kanallarını analiz eden çalışmada, geniş
letici mali daralmanın gelişmiş ülkeler için özel sektör yatırımlarındaki artış ile 
çalıştığını, diğer yandan aynı mekanizmanın gelişmekte olan ülkeler için faktör 
verimliliği kanalından büyümeyi arttırdığını savunmaktadırlar. Bunun nedenini 
ise gelişmekte olan ülkelerde özel sektör yatırımlarını caydıran zayıf yönetişim 
(poor governance) ile açıklamaktadırlar.

Buna karşılık ülke ayırımları ve kullanılan verilerin niteliğinden kaynaklı 
farklar olabileceğini tartışan Guajardo vd. (2011) OECD ülkeleri için yaptıkları 
analizde standart veriler yerine tarihsel veriler dikkate alındığında mali daral
manın özel sektör yatırımları ve gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde negatif etki 
yarattığı sonucuna varmışlardır. Çünkü bütçe açıklarına ilişkin kararlar bazen 
diğer ekonomik verilerle bağlantılı olmak yerine geçmiş yıl verilerine dayalı 
olarak sadece bütçe açıklarını azaltmaya yönelik olabilmektedir. Bulgulara göre 
GDP'ye oranlı % 1'lik bir mali daralma özel sektör yatırımlarında iki yıl içerisinde 
%0.75'lik bir daralmaya neden olurken, GDP'de %0.62'lik bir düşüş yaratmak
tadır. Nedenselliğin yönünü tartışan makalede bütçe dengesi ile ekonomik gös
tergeler arasındaki ilişkinin doğru tanımlanması gerektiği vurgulanmaktadır.
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Örneğin daralma döneminde otomatik olarak kamu harcamaları artarak vergiler 
azalabilir ve bütçe açıklan artar. Halbuki nedenselliği tersinden okuduğumuzda, 
bütçe açıklarının daralmaya neden olduğu sonucuna ulaşılır.

İçsel büyüme modelleri çerçevesinde yapılan tartışmalarda aslında benzer 
sonuçlara ulaşılmaktadır. Maliye politikalarının büyüme üzerindeki etkisini 
test eden çalışmalar, reel kamu harcamalarının büyüme üzerinde olumlu etki 
yaratırken, transfer harcamalarının olumsuz etki yarattığı sonucuna varmakta
dır. Kamu gelirleri tarafında ise dolaylı vergiler büyümeyi olumlu etkilerken, 
dolaysız vergilerin etkisi olumsuzdur. Yapılan çalışmalarda dolaylı vergiler ile 
finanse edilen reel harcamaların anlamlı düzeyde büyümeyi hızlandırmaktadır 
(örnek bir çalışma için bkz. Kneller vd., 1999). Bu yüzden de kamu harcamala
rı ve vergilerin mutlak anlamda büyüme üzerinde olumlu ya da olumsuz etki 
yaratmasından ziyade verimli-verimsiz kamu harcamaları ile saptırıcı-saptıncı 
olmayan vergilerin dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir. 
Birçok ülkede ve özellikle mali konsolidasyona giden gelişmekte olan ülkelerde 
sadece kamu dengelerinin sağlanması değil, harcama ve gelir kompozisyonunun 
dikkate alındığı, örneğin verimsiz yatırım projelerinin iptal edilerek harcama ta
rafından mali uyuma gidildiğine sıkça rastlanmaktadır.

5. Sonuç

Konjonktür hareketlerine ve bazen derin krizlere neden olan dalgalanmalara 
karşı alınacak önlemler iktisat biliminin belki de en sıcak konusunu oluşturmak
tadır. Klasik dönemde piyasa mekanizmasına olan güven ve günün koşullarının 
da etkisiyle uzun bir refah artışı dönemi yaşanmıştır. 1929 bunalımı ile dağılan 
bu olumlu havaya karşılık geliştirilen telafi edici politikaların 1970'lerden itiba
ren belirgin bir şekilde tıkanmaya başlaması sonucunca yeniden harekete geçen 
klasik yorumlar, 1990'larda gelişmekte olan ülkelerde ve 2008 yılında gelişmiş 
ülkelerde ortaya çıkan derin dalgalanmalar sonucunda sorgulanır hale gelmiş
tir. Henüz atlatılamamış, hatta derinleşme ihtimali olan bu daralma dönemin
de iktisatçılar ve siyasal otoriteler ciddi arayışlara girmiş bulunmaktadır. Kla
sik ve Keynesyen politikaların değişik yorumlarla yeniden gündeme geldiği bu 
dönemde oluşacak bakış açıları belki de önümüzdeki birkaç on yıla damgasını 
vuracaktır.

Büyük bunalım sonrasında hakim olan "telafi edici maliye politikası" ve 
1990'larda daha fazla gündeme gelen "genişletici mali daralma" elbette her za
man ve her yerde doğrulanacak öneriler değildir. Herşeyden önce bu önerilerin 
yapıldığı dönemin koşullarından ilhamını alan varsayımlar tamamen birbirinden 
farklıdır. Örneğin, telafi edici maliye politikasının olumlu etkisi aşırı kapasitenin 
varlığı (talep yetersizliği), hanehalkınm kısa vadeli düşünmesi, likidite kısıtının
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olması, kamu borçlarının düşük olması ve devletin herhangi bir finansal kısıt 
ile karşı karşıya olmamasına bağlıdır. Bu koşullarda artan kamu harcamalarının 
özel kesim harcamalarını ikame etmek yerine faktör verimliliğini arttırması, dü
şük vergilerin işgücü arzını ve yatırımları arttırması ve eşanlı olarak artan para 
arzının enflasyonu fazla etkilememesi halinde büyüme desteklenmiş olacaktır. 
Buna karşılık genişletici mali daralma, kamu sektörü ile özel sektör arasındaki 
dolaysız dışlama, mali genişleme ile artan faizler ve değerlenen kur nedeniyle 
ortaya çıkan dolaylı dışlama, Ricardocu denkliği doğrulayan hanehalkı davra
nışının (hanehalkınm uzun dönemli düşünmesinin) birbirini dışlaması, yüksek 
borçlar ve kredibilite kaybının olması halinde geçerli olacaktır (Hemming vd., 
2002). Dolayısıyla asıl mesele, belirli varsayımlar altında geliştirilen teorilerin ve 
bu teorilere dayalı modellerin dayandığı varsayımların geçerli olup olmadığına 
bakılmasıdır.

Diğer bir tartışma konusu olan maliye ve para politikalarının etkisi, bir öl
çüde içinden geçilen konjonktürle ilintili olmakla beraber, ülkelerin özgül koşul
larının benzer şekilde dikkate alınması kaçınılmazdır. Genel olarak enflasyonist 
dönemde para politikalarının, durgunluk dönemlerinde ise maliye politikaları
nın daha popüler olduğu açıktır. Ancak bazen içinden geçilen dönemin veya ele 
alınan ülkede yaşanılan sorunların hangi varsayımları doğruladığı konusunda 
da ciddi anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Maliye politikasının kaçınılmaz 
olarak dışlama etkisi yaratacağına ilişkin analitik bir çerçeve veya ampirik bul
gular mevcut değildir (Arestis ve Sawyer, 2003). Yaklaşık son 30 yılda arz-yönlü 
ve monetarist önerilerde ısrar edilen bu dönemde dünya ekonomisinin öncüle
rinden olan Japonya'nın içinde bulunduğu durum dikkate değerdir. Faizler yak
laşık olarak sıfır düzeyinde olduğu halde bir canlanma olmaması sadece parasal 
araçlarla yola devam edilemeyeceğini ortaya koymuştur. Krugman (2005)'ın de
yimiyle, faizler sıfıra yaklaştığı halde, bu dönemde tek satılan dayanıklı tüketim 
malı çelik kasa olmuştur.

Konjonktürel dalgalanmalar ve ülkelerin kendine özgü koşulları veri alın
mak kaydıyla, tarihin bu döneminde yeniden düşünen iktisatçılar ve politika ya
pıcıların mutlaka dikkate almaları gereken bir konu büyüme ve bölüşüm arasın
daki ilişkideki dışlama değil tamamlayıcı unsurlardır. Gelir dağılımının siyasal 
ve sosyal açılardan tartışılması elbette mümkündür. Ancak özellikle bölüşümün 
bazı unsurlarının iktisadi rasyoneli konusunda iktisatçıların daha fazla kafa yor
ması gerekmektedir. Bu makalede Keynes'den alıntıladığımız ve genişleme dö
neminde gelir dağılımına vurgu yapan öneri üzerinde daha fazla durulmasının 
yararlı olacağı kanaatindeyiz.
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TEK ORANLI GELİR VERGİSİ SİSTEMİ ÜZERİNE 
DEĞERLENDİRMELER

N. Semih ÖZ1 

Özet

1990'lı ı/ıllardan itibaren bazı ülkelerde gelir vergisi sistemlerinde artan oranlı vergi 
tarifesi uygulamasından vazgeçilerek biitiin gelir unsurlarının tek bir oranda vergilerı- 
dirildiği bir gelir vergisi sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu sistemin yaygınlaşmaya 
başlaması, beraberinde vergi adaleti, sosyal devlet, verginin tarafsızlığı vergi idarelerinin 
etkinliği, yükümlülerin vergiye uyumu gibi konuların da tartışılmasını beraberinde ge
tirmiştir. Bu çalışmanın konusunu, bugün çoğunlukla eski Doğu Bloku uygulanan tek 
oranlı gelir vergisi sisteminin gelişimi ve bu sistemin temel vergi kavramları açısından 
değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Ayrıca bu kapsam içerisinde Türkiye'de uygulanan 
gelir vergisi sistemine ilişkin bir değerlendirme de yer almaktadır.

Giriş

Kamu hizmetlerinin ve özelinde tam kamusal malların finansmanına bu 
hizmetlerden yararlananların nasıl katılması gerektiği konusu kamu ekono
misi teorisyenlerinin en çok üzerinde durduğu ve tartıştığı konulardan biridir. 
Bu konuda temel bir ayrım, kamu hizmetlerinin finansmanına bireylerin "mali 
ödeme gücü ilkesi" ya da "yararlanma ilkesi" dikkate alınarak katılmasıdır. Bu 
ilkelerden "m ali ödeme gücü ilkesi", devletin toplumdaki rolünün tanımı ve ge
lir dağılımını sağlaması gibi amaçlarıyla yakından ilgilidir. Vergi öncesi gelirleri 
aynı olan bireylerin vergi sonrası gelirlerinin de aynı olması "yatay vergi adaleti", 
daha çok gelir elde edenlerin ise daha fazla vergi ödemeleri ''dikey vergi adaleti" 
olarak tanımlanmaktadır. Özellikle dikey vergi adaletinin sağlanması için vergi 
idareleri "ayırma kuramı", "asgari ücretin vergi dışı bırakılması" ve "artan oranlı 
vergi tarifesi" gibi yöntemleri kullanmaktadırlar. Bu yöntemlerin tanımlanması 
ve gerekliliği, devletin ekonomiye müdahalesinin sınırlarının ne olması gerektiği 
sorusuna verilen yanıtlarla da yakından ilgilidir.

"Artan oranlı vergi tarifesi", piyasa mekanizmasının kendiliğinden gelir da
ğılımını sağladığı düşüncesini kabul eden iktisadi yaklaşımlarda devletin ekono

1 Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü Maliye Teorisi Ana Bilim 
Dalı.
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miye aşırı bir müdahalesi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, artan oranlı ver
gi tarifesine gerek olmamalıdır. Ayrıca kullanılabilir geliri ve tasarrufları olumsuz 
etkilediği için hem sermaye birikimini hem de yatırımları olumsuz etkilemekte
dir. Diğer taraftan yüksek vergi oranları vergiye uyumu olumsuz etkilemekte ve 
yükümlüleri vergiden kaçınma ya da vergi kaçırmaya teşvik edebilmektedir2.

Dikey vergi adaletinin sağlanmasının ancak artan oranlı vergi tarifesinin uy
gulaması ile sağlanacağı düşüncesini benimseyenler ise piyasa mekanizmasının 
kendiliğinden ortaya çıkardığı gelir dağılımının zaten adil olmadığını ve piyasa 
aksaklığı sonucunda oluşan bu durumun ancak artan oranlı vergi tarifesi ile dü
zeltilebileceğini ileri sürmektedirler.

Özellikle II. Dünya savaşından sonra sosyal devlet anlayışındaki değişim, 
gelir vergisi tarifelerinin önemini artırmış ve bu tarifelerde yer alan üst dilim 
vergi oranları yükselmiştir. Vergi oranlarındaki artış, üst dilimlerinden vergi 
ödeyen yükümlülerin daha az vergi ödeme arayışlarında bulunmalarına neden 
olmuş ve vergi cennetleri 1960'lı yıllardan itibaren üst dilimlerden vergi ödeyen 
bireylere daha az vergi ödeme olanakları sunmaya başlamıştır Bu durumda, dev
letler vergi oranlarını indirmeye ve istisna ve muafiyetleri azaltarak vergi mat
rahların genişletmeye başlamışlardır. Bu dönemde özellikle sermayenin diğer 
üretim faktörlerine göre akışkanlığının yüksek olması, sermaye gelirlerinin daha 
düşük oranlarda vergilendirilmesi sonucunu doğurmuştur.

Bugün gelinen noktada gelir vergisi uygulamaları önemli ölçüde değişmeye 
başlamıştır. İzleyen bölümlerde bu değişim ve özellikle tek oranlı gelir vergisi 
sistemi üzerinde durulacaktır.

Gelir Vergisi Sistemleri

Gelir vergisi sistemlerinin bugün geldiği noktayı değerlendirdiğimizde, kla
sik maliye tanımlamalarında daha önceden "üniter" ve "sedüler" şeklinde yapı
lan temel ikili bir ayrımın yerini farklı bir sınıflandırmaya bıraktığı görülmektedir. 
Bugün gelir vergisi sistemleri aşağıda belirtilen yapıda sınıflandırılmaktadır3.

Kapsamlı gelir vergisi: Bu sistemde bütün gelir unsurları, aynı oranda ve 
genellikle artan oranlı tarifeye göre vergilendirilmektedir. Kapsamlı GV Sistemi, 
aynı tutarda gelir elde edenlerin aynı oranda vergilendirilmesi ilkesine dayanan 
yatay vergi adaletini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sistemde gelirin tanımı, 
Sclıanz-Haig-Simons yaklaşımının gelir tanımına uygun düşmekte; vergi matrahı, 
tüketim ve net varlıktaki artışın toplamına eşit olmaktadır. Ancak uygulamada

2 NADAROĞLU, Halil (1998), Kamu Mâliyesi Teorisi, Bela Yayınlan, İstanbul

3 OECD (2005), OECD Tax Policy Studies Fundamental Reform of Personal Income Tax No. 13;

Paris, s.72-73.

560



Prof. Dr. İsmail Türk'e Armağan

vergilendirme, OECD üyesi ülkelerde çoğunlukla realize edilen gelir üzerinden 
gerçekleşmektedir. Diğer taraftan, artan oranlı vergi tarifesi, etkinlik ve yatay 
eşitlik ilkesini ihlal edici özelliklere sahiptir.

İkili gelir vergisi: Bu sistemde gelirler ayrıma tabi tutulmakta, ücret gelirleri 
artan oranlı vergi tarifesine tabi olurken, kurum kazançları ve sermaye kazançları 
daha geniş olarak tanımlanan vergi matrahı üzerinden ve daha düşük olarak be
lirlenen bir oranda vergiye tabi olmaktadır. Örneğin, ikili sistemin en saf halinin 
uygulandığı Norveç'te ücret, emekli maaşı ve sermaye kazançları % 28 oranında 
vergiye tabidir. Ayrıca kurum kazançları da aynı oranda vergilendirilmektedir. 
Ancak ücret ve emekli maaşlarına, bu vergiye ilave olarak artan oranda yeniden 
ayrı bir gelir vergisi daha uygulanmaktadır. İkili GV Sistemi 1990'lı yıllarda ilk 
olarak Norveç'te daha sonra Finlandiya, İsveç ve Danimarka'da benzer bir yapı 
içerisinde uygulanmaya başlanmıştır.

Yarılı İkili gelir vergisi: Yarı kapsamlı gelir vergisi olarak da tanımlanan bu 
sistemde, gelir unsurları farklı oranlarda vergilendirilmektedir. Bu yapı içerisin
de sermaye gelirleri ve kurum kazançları ayrı olarak ve tek oranda vergilendiril
mekte, diğer gelirler ise daha yüksek ve artan oranlı bir tarifeye tabi olmaktadır. 
Örneğin, Kanada, Almanya, İrlanda, Kore, Lüksemburg, Türkiye, İngiltere ve 
ABD'de yarı ikili sistem uygulanmaktadır.

Tek oranlı gelir vergisi4: Bu sistemde, bütün gelir unsurları tek bir oranda 
GV'ye tabi olmaktadır. Ücret ve sermaye aynı oranda vergilendirilmektedir. İle
ride bahsedileceği üzere, günümüzde uygulandığı ülke sayısı artmakta olan tek 
oranlı gelir vergisinin farklı uygulamaları mevcuttur

Harcama vergisi: Gelirler sadece tüketim aşamasında vergilendirilmekte ve 
tasarruflar ise vergilendirilmemektedir.

İzleyen bölümde, bu sistemler içerisinde yer alan tek oranlı gelir vergisi sis
temi üzerinde durulacaktır.

Tek Oranlı Gelir Vergisi Sistemi

Tek oranlı gelir vergisi, bütün gelir unsurlarının birleştirilerek tek bir oranda 
vergilendirildiği gelir vergisi sistemidir. Gelir vergilerinin üniter ve sedüler ay
rımları dikkate alındığında, tek oranlı gelir vergisi sistemi (TOGVS) bütün gelir 
vergisi unsurlarının bir araya getirildiği üniter gelir vergisi yapısı grubu içerisin
de yer almakta, ancak geleneksel sistemden farklı olarak artan oranlı tarife yerine 
gelirler tek bir yüzde oranında vergilendirilmektedir. TOGVS uygulandığı ülke

4 Tek oranlı vergi sistemi, İngilizce "flat tax" sözcüklerinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Türkçede 
bazı kaynaklarda " düz oranlı vergi sistemi" olarak kullanıldığı örneklere rastlanmakla birlikte, vergi 
terminolojisi açısından " tek oranlı vergi sistemi" ifadesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.
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lerde iktisadi yaşamı; vergi idarelerinin topladıkları vergi gelirleri, yükümlülerin 
vergiye uyumu, vergi toplama maliyeti, ekonomik etkinlik, gayrisafi yurtiçi hasıla 
artışı, yatırımcıların davranışları, istihdam ve gelir dağılımı gibi farklı yönleriyle 
etkilemektedir. Ayrıca bütün vergiyi doğuran olayların aynı oranda vergilendi
rilmesi, vergi dolayısıyla iktisadi faaliyetlerin yönünü değiştirmemekte, diğer bir 
ifadeyle vergi arbitrajını önlemektedir. Ancak ülke uygulamalarına bakıldığında 
her ülkenin vergi oranını farklı oranlarda belirlediği ve dünya üzerinde tek bir 
standart vergi oranının olmadığı da görülmektedir. Ayrıca devletlerin uyguladık
ları gelir vergisi oranlan ile kurumlar vergisi oranları birbirinden farklıdır.

Son dönemlerde TOGVS'yi uygulayan devlet sayısında artış görülmekte
dir. Ancak bu sistem, vergi uygulamalarına ilk kez 1990'h yıllarda getirilmiş bir 
sistem değildir. Bu sistemin kuramsal temelleri, J.R. McGulloch ve John Stuart 
Mill'e kadar gitmektedir5. Kaldı ki gelir vergisi sistemlerinin ilk uygulanmaya 
başlandığı dönemlerde vergi tarifeleri artan oranlı değil çoğunlukla tek ve düşük 
oranlardadır. Örneğin ABD'de gelir vergisiyle ilgili ilk yasa 5 Ağustos 1861'de 
kabul edildiği zaman yıllık olarak 1.000 ABD Dolarının üzerindeki gelirlere % 
5 oranında vergi uygulanması öngörülmüştü6. Bu sistem, bugün birçok ülkede 
uygulanan tek oranlı gelir vergisinin benzeri bir sistemdir. Gelir vergisi tarife
lerinin artan oranlı olmaya başlaması daha sonra ortaya çıkmaya başlamış, bu 
uygulamada devletlerin gelir gereksinimi kadar sosyal devlet anlayışındaki de
ğişim etkin olmuştur. Örneğin, II Dünya Savaşından sonra ABD'de gelir vergisi 
tarifesinin üst dilim oranı % 70 ve üzerine çıkmıştır7.

TOGVS'nin ilk uygulama örnekleri 1940'lı yıllara kadar gitmektedir. Bu 
sistemi ilk uygulayan ülkeler arasında Hong Kong bulunmaktadır. 1947'den bu 
yana Hong-Kong'da ikili gelir vergisi sistemi uygulanmaktadır. Yükümlülerin 
indirim ve istisnalardan yararlanarak % 2 ile % 20 arasında değişen oranda artan 
oranlı vergiye tabi olmak ya da brüt gelirleri üzerinden % 16 oranında vergiye 
tabi olmak yönünde iki seçeneği bulunmaktadır. Yükümlülerin büyük çoğunlu
ğunun daha düşük vergi oranı, daha az beyanname hazırlama maliyeti ve ver
gi idaresince daha düşük vergi incelemesine tabi olma olasılığı dolayısıyla tek 
oranlı vergi sistemini seçtikleri belirtilmektedir8. Bu dönemde diğer uygulama 
örnekleri Jersey ve Guernsey olmuştur. Bu ilk uygulama örneklerine rağmen 
TOGVS'nin yaygınlaşmaya başlaması 1990'lı yıllarda gerçekleşmiştir. TOGVS

5 JAMES A. FELLOWS, The Rebirth of the Flat-Rate Income Tax, 35 Tax Executive 230 1982-1983, s. 230.

6 METZGER Charles R., "Brief History of Income Taxation", 13 A.B.A. J. (1927), s.664.

7 PECHMAN, Joseph, The Future of Income Tax, The American Review, Vol. 80, No.l (Mar., 1990), 
s.9.

8 GRECU, Andrei, Flat Tax- The British Case, Adam Smith Institute, 2004, http://www.adamsmith. 
org /pdf/flattax.pdf, s. 13.[1/12/2011]
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uygulayan ülkeler, bu sisteme geçiş tarihleri ve GV oranlan ile ayrıca karşılaştır
ma amaçlı olarak kurumlar vergisi oranları Tablo l 'd e  gösterilmiştir.

Tablo 1: Tek Oranlı Gelir Vergisi Uygulayan Ülkeler

Ülke Uygulamaya Başlangıç Yılı GV Oranı KV Oranı
Jersey 1940 20 20
Hong Kong 1947 16 17.5
Guernsey 1947 20 0
Jamaika 1980 25 33.3
Bolivya 1986 10 -

Estonya 1994 21 0
Letonya 1995 25 15
Litvanya 1996 24 15
Rusya 2001 13 24
Sırbistan 2003 14 10
Irak 2004 15 15
Slovakya 2004 19 19
Ukrayna 2004 15 25
Gürcistan 2005 12 20
Romanya 2005 16 16
Kırgızistan 2006 10 10
Arnavutluk 2007 10 20
İzlanda* 2007 35.7 18
Makedonya 2007 10 10
Mongolya 2007 10 10,25
Montenegro 2007 9 9
Kazakistan 2007 10 15
Moldovya 2007 10 0
Bulgaristan 2008 10 10
Çek Cumhuriyeti 2008 15 15
Mauritius 2009 15 15
Bosna Hersek 2009 10 10
Belarus 2009 12 24
Belize 2009 25 25
Dağlık Karabağ 5 5
Macaristan 2011 16 10

Kaynak: Carone Giuseppe; Schmidt Jan Host; Gaetan Nicodeme; Tax revenues in 

the European Union: Recent trends and challenges ahead Number, EC Eurepean Eco

nomy Economic Papers, 280 -  May 2007, s. 17;Carone Giuseppe; Schmidt Jan Host; Gaetan 

Nicodeme; Tax revenues in the European Union: Recent trends and challenges ahead 

Number, EC Eurepean Economy Economic Papers, 280 -  May 2007, s. 17. EC, Taxation 

Trends in the European Union, 2011 edition, Luxembourg 2011, s.164,171, 240, 244, 272

* İzlanda'da yüksek gelirlere uygulanan vergi 2006 yılında kaldırmakla birlikte 2009 yılında tekrar 
uygulanmaya başlanmış, 2010 yılında TOGVS uygulamasından vazgeçilerek, üç oranlı vergi tarifesine 

geri dönülmüştür.)
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Tek oranlı Gelir Vergisi Sisteminin Değerlendirmesi

Son dönemlerde gelir vergisinin geleneksel olarak artan oranlı bir tarifeye 
göre alınmasından vazgeçilip tek bir oran uygulanarak alınmaya başlanması, 
TOGVS üzerinde tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

TOGVS'yi savunanların öne sürdükleri gerekçeler genellikle aşağıdaki gibi 
sınıflandırılmaktadır.

• Vergi sistemlerinin karışık yapısı ve dolayısıyla vergi idarelerinin vergi 
toplama maliyetleri azalmaktadır.

• Daha düşük vergi oranları ve daha sade kurallar, vergi yükümlülerinin 
vergiye uyumunu ve doğru beyan oranlarını artırmaktadır. Bu sistemde 
yükümlülerin daha az vergi kaçırma eğiliminde olmaları beklenmekte
dir9.

• Düşük marjinal vergi oranları, tasarruf ve yatırımları teşvik etmektedir.

• Yatırım kararlarının vergi dolayısıyla değişmesini önlemektedir.

• Üst vergi diliminden vergilendirilen kesimin iktisadi faaliyetlere daha 
yoğun katılmasını sağlamaktadır. Vergi sonrası gelirin artması daha çok 
çalışmayı teşvik edeceğinden, GSYİH'da artmaktadır.

• TOVS, çıkar gruplarının lobi yapmasını engelleyerek vergi sisteminin 
daha karmaşık bir yapıda olmasını engellemektedir.

• Vergilendirme eşiğinin yüksek tutulması sonucunda, düşük gelir grup
larının daha az vergi ödemesi ve yatay vergi adaletinin sağlanması 
mümkün bulunmaktadır.

• TOGVS'nin mükerrer vergilendirmeyi önleyici özelliği olabilmektedir. 
Örneğin Estonya'da kar payları ve faizler üzerinde mükerrer vergileme 
söz konusu değildir I0.

Ancak TOGVS'nin bu olumlu olarak kabul özelliklerinin karşı argümanları 
da bulunmaktadır” . Bu karşı iddialar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

9 Bu sistemde vergi beyannamelerinin düzenlemenin kolaylaşacağı hatta bir kartpostal düzenlemek 
kadar kolay olacağı belirtilmektedir. DALSGAARD, Thomas, U.S. Tax Reform : An Overview of the 
Current Debate and Policy Options, IMF Working Paper WP/05/ 138, 2005, s.18.

10 MİTCHEL, Daniel, "The Global Flat Tax Revolution: Lessons for Policy Makers", http:/ Avww.

11 Pablo Saavedra, Fiscal Policy And Economic Growth Lessons for Eastern Europe and Central Asia, 
Edited by Cheryl Gray, Tracey Lane, Aristomene Varoudakis Worldbank Washington DC 2007, s.54. 
Ayrıca GRECU, Andrei, a.g.ç., s. 19-20, MITCHELL, Daniel ]., Eastern Europe's Flat Tax Revolution, 
a.g.ç., s.2, MITCHELL, Daniel ]., A Brief Guide to the Flat Tax, Backgrounder, No: 1866, The Heritage 
Foundation, July 7, 2005, 3-6; RABUSHKA, Alvin, The Flat Tax in Russia and the New Eurpope, 
National Center for Policy Analysis, No.452, September 3,2003, s.2., REED, Carl T .," Flat Tax, Fairness 
and Feasiblity", The Kansas Journal of Law & Public Policy, Vol. 6, No. 3 1996-1997, s.128-29.
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• TOGVS'nin vergi sistemini sadeleştirdiği belirtilmesine rağmen, net ge
lirin belirlenme süreci hala karışıktır. Örneğin serbest meslek kazancı 
elde edenlerin hangi harcamaları indirebilecekleri ve hangi geliri vergi
ye tabi tutacakları konusu hala net ve açık değildir12

• Bu vergi sisteminin uygulanması durumunda yoksullar oransal olarak 
yüksek gelirlilere göre daha fazla vergi öderler. Bu durum, kamusal 
malların temininde yüksek gelir gruplarının düşük gelir gruplarından 
daha fazla katkıda bulunması anlamındaki sosyal devlet anlayışına uy
mamaktadır13.

• TOGVS'nin uygulanmaya başlanmasının yükümlülerin vergiye uyum 
oranını artırdığı yönünde ampirik veriler olmakla birlikte, bunun bir 
nedeni TOGVS'yi de içeren vergi reformlarının aynı zamanda vergi 
idarelerini güçlendirici önlemler getirmesidir. Örneğin, Rusya'da 2001 
yılında TOGVS uygulamasına geçilmesi ve GV gelirlerinde reel bazda 
gerçekleşen artışla ilgili olarak reformun "vergi gelirleri", "çalışmaya 
teşvik etmesi" ve "vergi mükelleflerinin vergi yasalarına uyumu" konu
larında yapılan bir çalışmada, vergi reformunun vergi geliri artışına etki 
etmediği gibi çalışmaya teşvik ve işgücü artışına neden olmadığı, vergi 
gelirlerindeki artışa diğer yapısal reformların neden olduğu sonucuna 
varılmıştır14.

• Maliye politikası uygulamalarında otomatik istikrarlandırıcı olma özel
liğine sahip olan artan oranlı vergi tarifesinin ve dolayısıyla gelir vergi
sinin bu özelliği ortadan kalkmaktadır.

• Yüksek marjinal vergi oranlarının yükümlülerde gelir ya da ikame etkisi 
yoluyla daha fazla ya da daha az çalışmaya yönlendireceği konusun
daki kuramsal yaklaşımlar, ampirik verilerle desteklenememektedir. 
Kaldı ki son dönemlerde, birçok ülke uluslararası vergi rekabetinin et
kisiyle marjinal vergi oranlarını önemli ölçüde düşürmüştür. 1960'lı ya 
da 1970'li yıllarda görülen ve % 80 dolaylarında gerçekleşen marjinal 
oranlar artık uygulanmamaktadır. Örneğin Türkiye'de 1982 yılında ge
lir vergisi tarifesi oranları % 39-% 65 arasında iken 2005 yılında bu oran
lar % 15-35 olmuştur. Konuya farklı bir bakış açısı kadın/erkek işgücü

12 ROTHBARD Murray N., "The Case Against The Flat Tax", http: / /mises.org/rothbard/flattax. 
pdf, s. 14-15. [Erişim: 29 Aralık 2011]

13 LAURA-LİANA, Schiau, CARMEN Moga Avra, "The Flat Tax Effects-Theoretical And 
Empirical Evidence İn Western And European Countries", http://steconomice.uoradea.ro/anale/ 
volume/2009/v3-finances-banks-and-accountancyA57.pdf. s.344. [Erişim : 27.12.2011]

14 IVONOVA, Anna, KEEN,Michael, KLEMM, Alexander, "Russia's "flat tax" reform" Economic 
Policy, July 2005, s.397-44. ÖZ, N. Semih, Tek Oranlı Gelir Vergisi Sistemi", Mali Pusula, Yıl :1, 
Say ı: 2, Kasım 2005, s.84.
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yönünden yaklaşımlarda kendisini göstermektedir. Örneğin 1950'den 
sonra kadın işgücü arzında önemli oranda artış olduğu buna karşılık er
kek çalışanların işgücü arzında ise azalma olduğu yönünde bulgular da 
vardır15. İşgücü arzı yönünden bu değişim, vergi oranlarından bağımsız 
bir sonuçtur16.

• TOGVS sistemine geçişin vergi gelirlerini artırıp artırmadığı konusun
da farklı tartışmalar bulunmaktadır. Örneğin IMF, 2011 yılında TOGVS 
uygulamaya başlayan Macaristan'ı, bu uygulamasıyla nedeniyle eleştir
mektedir17.

• TOGVS'ye diğer bir yaklaşımsa, bu sistemi uygulamaya başlayan ülke
lerin ekonomik yapıları ve mevcut vergi sistemleri ile ilgilidir. Bu siste
mi uygulamaya başlayan Doğu Avrupa ülkelerinin gelişkin gelir vergisi 
sistemleri bulunmamaktadır. Ayrıca, bu ülkelerin uzun yıllara dayanan 
bir vergi sistemleri de bulunmamaktadır.18 Buna karşılık, vergi yasala
rına uyan bireylerin ve gelişmiş kurumların olduğu ülkelerde örneğin 
İngiltere'de, tek oranlı vergi sisteminin beklenilen faydayı sağlamaya
cağı, bu sisteme geçen ülkelerin ekonomilerinin İngiltere ekonomisi ile 
karşılaştırılamayacağı belirtilmektedir19.

Tek oranlı vergi sistemi, birçok ülkede uygulandığı şekliyle düşük vergi 
oranları dolayısıyla mükelleflere çekici gelmektedir.

Tek oranlı vergi sisteminin hepsinde olmamakla birlikte uygulamaya girdiği 
bazı ülkelerde vergi gelirlerinde artış meydana gelmiştir. Ancak vergi gelirlerin
deki bu iyileşmenin yeni bir vergi sistemi uygulamaya girerken, vergiye uyumu 
artırıcı ve vergi kaçırmayı önleyici yeni düzenlemelerin getirilmesiyle de ilgisi 
bulunmaktadır20.

15 Bu konuda yapılan ampirik çalışmalar için Bkz. PECHMAN, Joseph, "The Future of Income Tax", 
The American Economic Review, Vol.80, N o:l, March 1990, .s. 7.

16 ÖZ, N. Semih, Tek Oranlı Gelir Vergisi Sistcmi"a.g.m., s.84.

17 The Economist, Hungary back down, January 27,2012, http: / /www.economist.com /blogs/ 
easternapproaches/ 2012/01/latest-budapest [Erişini; 29/01/2012]

18 Örneğin, OECD üyesi ülkelerde 1965-2000 yılı verilerine dayanarak sermaye ve emek gelirlerine 
uygulanan ortalama vergi oranları dikkate alınarak yapılan bir çalışmada, vergi rekabetinin vergi 
yükünü ücretler üzerine kaydırdığı sonucuna varılmıştır. Bkz. WINNER, Hannes, "Has The Tax 
Competition Emerged in OECD Countries? Evidence from Panel Data" International Tax and Public 
Finance, 12, September 2005, s.667-668.

19 Bu konuda Bkz. ÖZ, N. Semih, a.g.m., s. 85.

20 Carone Giuseppe; Schmidt Jan Host; Gaetan Nicodeme; Tax revenues in the European Union: 
Recent trends and challenges ahead Number, EC Eurepean Economy Economic Papers, 280 -  May 
2007, s. 18.
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TOGVS'nin uygulamaya girmesiyle birlikte üzerinde durulması gereken bir 
konu artan oranlı vergisi uygulamasından vazgeçilmesinin gelir dağılımını nasıl 
etkileyeceği sorusudur. Bu soruya verilecek yanıt beklentisi, etkinin olumsuz ol
ması yönündedir. Bu konuda yapılan çalışmalar da bu görüşü desteklemektedir. 
Örneğin Almanya'nın TOGVS'ye geçmesi durumunda, 2007 yılında mikro ve
riler kullanılarak tarafsız bir gelir vergisi uygulamasının gelir dağılımının nasıl 
değiştireceği yönünde yapılan bir çalışmada, tek oranlı gelir vergisinin ve tek 
bir indirimin uygulanması durumunda, gelir dağılımının yüksek gelirliler lehine 
değişeceği sonucuna varılmıştır. Farklı olasılıklar üzerinde yapılan çalışma so
nuçlarına göre özellikle orta gelir grubuna dahil yükümlülerden oluşan grubun 
en çok olumsuz etkilenen, buna karşılık en düşük gelirlilerinin daha az olumsuz 
etkilenen kesim olduğu sonucuna varılmaktadır21. Bu bulguyu destekleyen baş
ka çalışmalarda bulunmaktadır22.

Doğu Bloku ülkelerinin TOGVS uygulamaya başlamalarının temel nedeni, 
düşük ve artan oranlı olmayan vergi oranının kayıt dışı ekonomiyle mücadelede 
sağladığı kolaylık olarak belirtilmektedir23. Rusya 1991-2000 yıllar arasında uy
guladığı kompleks gelir vergisi sisteminden sonra 2001 yılında TOGVS'ye geç
miştir. Rusya için yapılan bir çalışmada ampirik veriler, düşük vergi oranının 
devlete gelir sağlamadığını ve sosyal adaleti gerçekleştirmeye yardımcı olma
dığını göstermektedir24. Beklenti gelecekte mutlaka artan oranlı ya da % 13'ten 
daha yüksek oranda TOGVS'ye geçişin olacağı yönündedir.

TOGVS'ye geçişin vergi gelirlerinde artış meydana getirip getirmeyeceği tar
tışmalı bir konudur. Örneğin ABD 'nin TOGVS'ye geçmesi durumunda bunun 
mevcut duruma ilave olarak ayrıca bir gelir yaratmayacağı, oranın % 20 olarak 
belirlenmesi durumunda devletin toplayacağı vergi gelirinde bir değişim olma
yacağı belirtilmektedir25. Ancak vergi yükünde bir değişim meydana gelecektir. 
TOGVS'ye geçiş sıfır toplamlı bir oyun gibi kabul edilmektedir. Vergi gelirleri 
artmamakta sadece vergi yüküne katlananlar değişmektedir26.

21 Clemens Fuest • Andreas Peichl • Thilo Schaefer; Is a flat tax reform feasible in a grown-up democracy 
ofWestern Europe? A simulation study for Germany, Int Tax Public Finance (2008) 15: 620-636.

22 Örneğin ABD'de Hall and Rabushka'nin 1995 yılında yaptığı TEOVS önerisi üzerine yapılan 
çalışmada tek oranlı vergi uygulamasının gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ortaya 
konulmuştur. Bkz. Gustavo Ventura, Flat tax reform: A quantitative exploration, Journal of Economic 
Dynamics & Control 23 (1999) 1425-1458.

23 BOGUSLAVSKİY, Vladimir Nikolajevich;" A comparison of the Russian 13% flat rate PIT evasion 
stratified contributions and the US tax schedule" Eur J Law Econ (2007) 24:s.86.

24 BOGUSLAVSKİY, Vladimir Nikolajevich; a.g.m. s. 71-88.

25 Deena Waddell Skipper & Hughlene A. Burton, "Ramifications of a Flat Tax—Shifting the Burden 
to the Middle Class" Int Adv Econ Res (2008) 14:461.

26 Deena Waddell Skipper & Hughlene A. Burton, a.g.m., 14:461.
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Yapılan çalışmalar TOGVS sisteminin iktisadi yaşam üzerinde iki türlü etki
si olduğunu göstermektedir. Bunlardan birincisi TOGVS'nin istihdam ve GSYİH 
üzerindeki olumlu etkisidir27. Örneğin TOGVS sistemine geçtikten sonra dokuz 
eski Doğu Bloku ülkesinde GSYİH ortalama olarak yılda % 7,6 olarak büyümüş
tür28. Estonya, 1994 yılında % 26 oranıyla TOGVS uygulamaya başladıktan sonra, 
% 2 oranında indirimlerle vergi oranını % 20'ye indirmiştir. Bu uygulamadan 
sonra Estonya yurtdışı yatırımcılar için cazip hale gelmiş ve ekonomisi büyü
müştür. Örneğin Estonya'da toplam vergi gelirlerinin GSYH'ye olan oranı 2007 
yılında %16,6, 2008 yılında % 15,1 ve 2009 yılında % 17,4 olmuştur29.

Litvanya'da ise 1994 yılında başlatılan ve yaklaşık 1.200 ABD Dolarının üs
tündeki gelirler için % 33 oranında uygulanan gelir vergisi ekonomi üzerinde 
olumlu yapmıştır. Litvanya ise 2002 yılında % 6,7, 2003 yılında % 9, 2 ve 2004 
yılında % 8, 2005 yılında % 7,8 oranında büyümüştür. Litvanya'nın büyümesi 
kriz yılı olan 2009 yılı dışında diğer yıllarda da devam etmiştir. İkinci etki ise 
TOGVS'nin gelir dağılımı üzerinde yarattığı olumsuz etkidir30. TOGVS sistemine 
geçilmesi durumunda özellikle Batı Avrupa tarzı toplumlarda orta gelir grubuna 
dahil kesimler üzerindeki vergi yükünün artması beklenmektedir11.

TOGVS sistemine geçen ülke sayısında artış olmakla birlikte bu uygulama
dan vazgeçen ülke örneklerine de rastlanmaya başlanmıştır TOGVS uygulaması 
konusunda değişik bir örnek İzlanda olmuştur. İzlanda 2006 yılında % 37 oranın
da tek oranlı gelir vergisi uygulamaya başlamış, ancak 2010 yılında bu sistemi üç 
oranlı gelir vergisi tarifesi ile değiştirmiştir. Yeni tarife dilimleri % 37,2, % 40,12 
ve % 46,12'd ir32. İzlanda'nın uygulama değişikliği ve TOGVS'den vazgeçmesinin

27 İstihdamın % 2 ve % 5 oranlarında arttığı çalışmalar için Bkz. Browning, E., & Browning, J. (1985). 
Why not a true flat rate tax. Cato Journal, 5 ,127-14; Heer, B., & Trede, M. (2003). "Efficiency and 
distribution effects of a revenue-neutral income tax reform" Journal of Macroeconomics, Volume 25. 
Issue 1. March 2003, ss 87-107.

28 Deena Waddell Skipper & Hughlene A. Burton, "Ramifications of a Flat Tax—Shifting the Burden 
to the Middle Class" Int Adv Econ Res (2008) 14: s. 463.

29 Worldbank, http://search.worldbank.org/ [Erişim: 15/11/2011]

30 Ho, M., & Stiroh, K. (1998). Revenue, progressivity and the flat tax. Contemporary Economic Policy, 
XVI, 85-97, Dunbar, A., & Pogue, T. (1998). Estimating flat tax incidence and yield: a sensitivity 
analysis. National Tax Journal, 51, 303-324. Ventura, G. (1999). Flat tax reform: a quantitative 
exploration. Journal of Economic Dynamics and Control, 23, 1425-1458. Enis, C. R., & Craig, D. L. 
(1984). The redistribution of the income tax burden under a true flat tax structure. The Journal of tine 
American Taxation Association, 6(1), 20-35. Enis, C. R., & Craig, D. L. (1990). An empirical analysis of 
equity and efficiency attributes of degressive forms of a flat tax. The Journal of the American Taxation 
Association, 11(2), 17-33.

31 Alari Paulus a, Andreas Peichl, Effects of flat tax reforms in Western Europe, Journal of Policy 
Modeling 31 (2009), s. 632.

32 EC, Taxation Trends in the European Union, 2011 edition, Luxembourg 2011, s. 272.
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temel nedenleri, vergi oranının zaten yüksek olması ve İzlanda'nın küresel mali 
krizden en çok etkilenen ülkeler arasında olması gösterilebilir.

TOGVS'ye geçiş için Almanya ve İngiltere'de de öneriler yapılmaktadır13. Ör
neğin ABD'de 2012 yılında yapılan başkanlık seçimlerinden önce başkan aday
larından Rick Perry, % 20 oranında uygulanacak tek oranlı gelir vergisi sistemi 
önerisinde bulunmuştur14.

Tek Oranlı Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği

Türkiye'de son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi yasal GV oranlarının düş
mesi, tarife dilim sayının azalması ve vergi matrahlarının yatay olarak genişle
mesi yönünde gelişmeler olmuştur.

2000-2010 yılları arasında, GV mükelleflerince verilen beyannamelerin de
ğerlendirilmesi sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığınca (Gelirler Genel Müdür
lüğü) elde edilen verilerden hareketle hesaplanan Türkiye genelinde GV beyan
namelerinin ortalama GV oranı Tablo 2'de verilmiştir. Bu verilere göre, Türkiye 
genelinde "ortalama GV oranı", 2000 ve 2010 yıllarında % 24% 30 arasında değiş
miştir. Daha önce yapılan çalışmada ise Türkiye geneli gelir vergisi beyanname 
özetlerine göre ortalama GV oranı 1997 ve 1998 yıllarında % 40 olarak hesap
lanmıştır15. 2000'li yıllarda ortalama gelir vergisi oranın açıkça düştüğü gözlem
lenmektedir. Özellikle 2005 yılında gelir vergisi oranlarında beyana dayanan 
gelirler için % 20- % 40 olan gelir vergisi oranlarının % 15-35'e düşürülmesinin, 
ortalama vergi oranını etkilediği gözlemlenmektedir. Türkiye'de Maliye Bakanlı
ğınca vergi tarifesine göre hangi dilimde ne kadar mükellefin hangi tutarda vergi 
matrahı üzerinden vergi ödediğine ilişkin bilgi açıklanmamaktadır. Bu nedenle, 
bu değişimin hangi gelir gruplarını etkilediği açık olarak ölçülememekle birlikte, 
ortalama vergi oranındaki bu düşüşün, yüksek gelir gruplarının üst dilim marji
nal vergi oranındaki değişime duyarlı olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan 
Türkiye'de gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yıllar itibariyle 
düşmektedir. Örneğin bu oran 1965 yılında % 24,8 iken 2000 yılında % 22,2'ye, 
2005 yılında % 14,7 düşmüştür. 2008 yılında ise % 16,5 olmuştur. Buna karşılık 
OECD üyesi ülkeler ortalaması 2008 yılında % 25'tir16.

33 Deena Waddell Skipper & Hughlene A. Burton, "Ramifications of a Flat Tax—Shifting the Burden 
to the Middle Class" Int Adv Hcon Res (2008) 14: s. 462.

34 The Economist, A flat reception, October 25, 2011, http: / /www.economist.com /blogs / 
democracvinamerica /2011/10/rick-perrys-tax-plan [Erişim : 25/11/2011]

35 Bu çalışma için Bkz.ÖZ, N. Semih, a.g.m. s.86.

36 OECD (2011) Revenue Statistics 2010, s. 84.
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Türkiye'de gelir vergisi ile ilgili değerlendirmelerde üzerinde durulması ge
reken bir soru, birçok ülkede tartışıldığı gibi, Türkiye'de siyasal iktidarların gelir 
vergisinin yapısının tek oranlı gelir vergisi sistemine geçirilmesine karar vermesi 
durumunda sonuçlarının nasıl olacağıdır.

1982 Anayasasının vergi ile ilgili mevcut düzenlemesinde yer alan "Herkes, 
kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yüküm
lüdür." ifadesinin, böyle bir düzenlemeye olanak sağlayıp sağlamayacağı tartış
makla olmakla birlikte, "mali güç" ibaresi, artan oranlı vergi tarifesi uygulanma
sına daha uygun düşmektedir. Ancak Türkiye'de bazı gelir unsurlarının örneğin 
faiz, repo ya da kar payı gibi menkul sermaye elde edenler için GV tarifesinin tek 
oranlı uygulaması, bu yargıyı tartışmalı hale getirmektedir. Türkiye'de bütün 
gelir unsurlarından elde edilen gelirlerin üniter yapı içerisinde artan oranlı vergi 
tarifesine tabi tutulacağı öngörülmüş olmakla birlikte GVK'da yer alan örnek
lerdeki düzenlemeler, bazı gelirler için sediiler yapının uygulanması sonucunu 
doğurmaktadır.

Tablo 2: Türkiye Geneli G elir Vergisi Beyanname Özetleri

Yıl Beyanname 
sayısı (1)

Beyan edilen matrah 
(2)

Tahakkuk Eden 
GV (3)

Ortalama GV 
Oranı (3/2)

2000 1.308.088,00 3.715.274.042,73 891.661.920,86 0,24

2001 1.327.908,00 5.326.455.522,94 1.450.017.190,75 0,27

2002 1.348.037,00 5.100.772.366,40 1.435.031.958,13 0,28

2003 1.439.034,00 7.104.538.535,09 2.090.079.900,06 0,29

2004 1.486.419,00 9.185.037.093,15 2.760.142.233,48 0,30

2005 1.584.064,00 11.259.593.951,00 3.261.937.593,71 0,29

2006 1.637.454,00 14.618.041.975,20 3.705.698.664,65 0,25

2007 1.628.370,00 16.888.514.810,21 4.246.950.522,34 0,25

2008 1.659.448,00 18.373.351.345,51 4.750.351.760,72 0,26

2009 1.677.499,00 19.776.966.032,00 5.080.997.967,59 0,26

2010 1.706.705,00 22.627.310.473,49 5.712.459.712,11 0,25

Ortalama oran 0,27

Kaynak:GİB37: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user upload/VI/Karsilastirma /2000 
2010 _GV.xls.htm

37 GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı 
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Beyan üzerine alınan gelirler (ücretler hariç) için uygulanan vergi tarifesi alt ve üst 
limit oranlan 2000-2002 yılları için % 20-45, 2003-2005 yılları için % 20-40, 2006 yılından 
sonra ise % 15-35 olarak uygulanmıştır.

Vergi adaleti açısından değerlendirildiğinde ise yukarıda belirtildiği üzere 
2005 yılından sonra ortalama vergi oranındaki bu düşüş, yüksek gelir grupları
nın üst dilim marjinal vergi oranındaki değişime duyarlı olduğunu gösterdiğin
den, artan oranlı tarife yerine uygulanacak tek oranlı vergi tarifesi, yatay vergi 
adaletini sağlayacak ancak dikey vergi adaletini olumsuz etkileyecektir. Örneğin 
vergi oranının en düşük dilim oran olan % 15 olarak belirlenmesi durumunda, 
daha üst dilimden vergi ödeyenler daha az vergi ödeyecektir. Buna karşılık or
talama vergi oranına yakın örneğin % 25 olarak belirlenmesi durumunda düşük 
oranda vergi ödeyenler daha yüksek, yüksek oranlarda vergi ödeyenler daha 
az vergi ödeyecektir. Ayrıca sosyal amaçlı istisna ve muafiyetlerin kaldırılması 
durumu da vergi adaletini olumsuz etkileyecektir.

Değerlendirme

Uluslararası vergi rekabetinin baskısı altında kalan devletler, 1990'lı yıllar
dan itibaren vergi oranlarını indirmeye ve uyguladıkları istisna ve muafiyetler
den vazgeçerek vergi matrahlarını genişletmeye başlamışlardır. Bugün İngiltere, 
Almanya, Fransa, ABD gibi birçok ülkede gelir vergisi tarifesindeki dilim sayısı 
azaltılırken, vergi oranlarının da önceki yıllara göre önemli ölçüde düştüğü göz
lemlenmektedir. Özellikle yüksek gelir grubunun tabi olduğu üst gelir dilimine 
uygulanan vergi oranları bir çok ülkede önemli ölçüde düşürülmüştür.

Bu yıllarda vergi yapısında diğer bir değişim sermaye gelirlerinin diğer gelir 
unsurlarından ayrı olarak daha düşük bir oranda vergilendirilmeye başlanma
sı olmuştur. Birçok ülke sermaye kazançlarını, bu üretim faktörünün kolaylıkla 
kendi ülkelerini terk edebilme özelliğinden dolayı artan oranlı vergi tarifesinin 
dışında, tek ve daha düşük bir oranda vergilendirmeye başlamıştır. Önce Kuzey 
Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanan ve ikili gelir vergisi olarak tanım
lanan bu sistem daha sonra birçok ülkede uygulanmaya başlamıştır. Örneğin 
Türkiye'de sermaye gelirlerinin diğer gelir unsurlarından vergilendirilmesi esa
sına dayanan ve 2005 yılında uygulamaya giren GVK'nın geçici 67'nci maddesi 
bu değişimin sonucudur“.

Vergi oranlarında indirim ya da sermaye kazançlarının ayrı ve düşük bir 
oranda vergilendirilmesi gibi uygulamalar, çoğunlukla gelişmiş ülkelerin vergi 
sistemlerinde meydana gelen değişimlerdir. Buna karşılık özellikle eski Doğu

38 Sermaye malı tanımının üretimde kullanılan mallarla ilgili olduğu ve burada menkul sermaye 
iradıyla ilişkili sermaye tanımı yapıldığı konusundaki tartışmalara değinilmemektedir.
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Bloku ülkeler, piyasa ekonomisine geçiş süreci içerisinde vergi sistemlerini ku
rarlarken gelir vergisi sistemlerini tek oranlı gelir vergisi sistemi üzerine kurmaya 
başlamışlardır. 1994 yılında Estonya ile başlayan bir süreç 2001 yılında Rusya'nın 
bu sisteme geçmesiyle dikkat çekici hale gelmiş ve bugün Çek Cumhuriyeti, Bul
garistan gibi birçok ülke TOGVS'yi uygulamaya başlamıştır.

Gelir vergisini tek oranlı olarak uygulayan ülkelerin çoğalması, bu konuda 
yapılan çalışmaların da artması sonucunu getirmiştir. Gelişmiş ülkelerde özellik
le seçim dönemlerinde, iktidar adaylarının tek oranlı gelir vergisi sistemi uygu
layacakları yönündeki vaatlerine sıkça rastlanmaya başlanmakla birlikte henüz 
seçimlerden sonra uygulama örneğine rastlanmamıştır. Bu sistemi savunanlar, 
TOGVS'nin daha sade ve yükümlülerin daha kolay uyum sağlayacakları bir 
vergi sistemi olduğu iddia etmektedirler. Bu iddia çoğunlukla kabul görmekle 
birlikte bu sistemin iyi bir gelir vergisi sistemi olduğu tartışmaları da varlığını 
sürdürmektedir. TOGVS'ye en büyük eleştiri vergi adaleti yönünden gelmekte
dir. Yapılan çalışmalar bu sistemin yüksek gelir grubuna dahil bireylerin vergi 
yükünü azalttığını buna karşılık orta gelir grubuna dahil bireylerin vergi yükü
nü artırdığını göstermektedir. Benzer bir sonucun Türkiye içinde geçerli olacağı 
söylenebilir. Türkiye'de 2000- 2010 yılları arasında GV mükelleflerince verilen 
beyannamelerin değerlendirilmesi sonucunda, 2005 yılında gelir vergisi oranla
rında beyana dayanan gelirler için % 20- % 40 olan gelir vergisi oranın % 15- 
%35'e düşürülmesinin ortalama vergi oranını etkilediği ve yüksek gelir grupları
nın üst dilim marjinal vergi oranındaki değişime daha duyarlı olduğu sonucuna 
varılmaktadır.
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EMLAK VERGİSİNDE MATRAH: 
"VERGİ DEĞERİ"

Dilek ÖZKÖK ÇUBUKÇU1 

Özet

Bu makale genel olarak vergi hukukunda çok inceleme konusu yapılmayan emlak 
vergisi ve bu verginin matrahını oluşturan vergi değeri konusuna ilişkindir. Türk Vergi 
Sisteminde tarh, tahakkuk ve tahsili belediyelere bırakılmış olan bir yerel yönetim vergisi 
niteliğindeki emlak vergisinin genel teorik yapısı değerlendirilmiştir. Emlak vergisinin 
matrahı olarak görülen ve idari bir değer olarak takdir edilen vergi değerinin nitelikleri 
tespit edilerek, vergi değerinin emlak vergisine özgü değerleme aracı şeklinde belirlenen 
birincil işlevinin yanı sıra başka vergisel işlevleri de bulunduğu tespiti yapılarak bu iş
levler irdelenmiştir.

I. Giriş ve Vergi Değerinin Genel Çerçevesi

Vergi değeri Vergi Usul Kanunun (V.U.K.) tanımlamış olduğu sekiz değer
leme ölçüsünden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerleme2, vergi hukukun
da vergi matrahının tespitindeki en önemli kavramlardan biridir. Verginin ko
nusundan yola çıkılarak bu konunun vergiye tabi tutulacak kısmının iktisadi ve 
mali olarak ifade edilmesinde kullanılmaktadır. Vergi konusunun vergiye tabi 
kısmının değerinin tespiti sadece vergi ile ilgili değil aynı zamanda muhasebe, 
işletme ekonomisi ve ticaret hukuku ile de ilgilidir1. Ancak muhasebe, işletme 
ekonomisi veya ticaret hukuku için taşıdığı anlam veya içerik vergi hukukuna 
göre farklı olabilir. Örneğin, işletme ekonomisi açısından işletme varlıklarına de
ğer biçme işlevine sahip değerlemede esas işletmenin piyasa değerini tespit et
mektir. Muhasebe için değerleme ise işletmenin işlem ve faaliyetlerinin özetlenip 
analiz edilmesi, yorumlanması ve buna bağlı olarak işletme içi ve dışı kararlar 
alınmasını sağlama işlevi olan bilanço kalemlerine işletme faaliyetlerini yansı

1 Doç. Dr. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü öğretim üyesi.

2 İngilizce'de valuation veya evaluation, Fransızca'da evaluation.

3 Ö.F. BATIREL (1974), Teoride ve Türk Vergi Sisteminde Değerleme, İstanbul Matbaası, İstanbul, 
s. 6-13. Ayrıca Kenan BULUTOCLU (1971), Türk Vergi Sistemi, 4.B., Fakülteler Matbaası, İstanbul, 
s. 324.
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tır şekilde tam, doğru ve gerçek olarak değer biçme işidir4. Öte yandan vergi 
hukuku ve ticaret hukuku açısından değerleme her türlü varlığı parasal olarak 
ifade etmektir. Ancak bu iki hukuk dalının değerlemeye yaklaşımı birbirinden 
farklıdır. Ticaret hukuku açısından değerleme işletmenin finansal yapısının güç
lendirilmesi ve işletmenin muhatap olduğu veya olacağı üçüncü kişileri koruma 
amacını taşıdığından değerlemeler genellikle asgari değerle değerleme ilkesine 
dayanır5. Vergi hukuku yönünden ise değerleme varlıklara vergi matrahının be
lirlenmesi için değer biçme işlemdir ve özellikle gelir ve servet üzerinden alman 
vergilerde değerleme oldukça önemlidir. Gelir vergisi için özsermaye kıyaslama
sı yoluyla vergilendirilebilir gelir için matrah hesaplanması işletme aktif ve pasif
lerinin değerlemesi esasında dayanmaktadır6. Vergi matrahına esas alınacak olan 
değer, vergilemenin de doğru yapılmasını sağlayacağından iktisadi kıymetlerin 
değerlerinin de doğru saptanmasını gerekli kılmaktadır7. Öte yandan, servet 
vergileri için verginin konusuna giren servet unsurlarının parasal değer olarak 
ifadesi de değerleme ile mümkün olmaktadır. Vergi hukukunun değerlemeye 
olan yaklaşım farkının bir diğer nedeni ise vergi hukukundaki kanunilik ve ver

gi adaleti ilkeleridir. Kanunilik ilkesi nedeniyle vergi matrahının hesaplanması 
için yapılan değerlemenin sübjektif unsur taşımaması gerekir ki aslında değerle

me kavramı kendi içinde sübjektif unsur bulundurmaktadır. Değer değerlemeyi 
yapan kişiye, duruma, değerlenen şeye ve zamana göre farklılık taşımaktadır8. 
Vergi hukukunda ise kanunların çerçevesini belirlediği ve tanımladığı değerle
me kurallarına bağlı kalınmalıdır. Vergi mükellefleri değerleme ölçü ve usulleri 
yönünden vergi kanunları ile bağlıdır9. Vergi adaleti ilkesi ise benzer durumdaki 
mükellefler için yatay vergi adaleti ve farklı durumdaki mükellefler için de di
key vergi adaleti alt ilkeleri nedeniyle değerlemede kişisellikten uzaklaşılmasmı 
zorunlu hale getirmektedir10. Bu anlayış farklılıkları işletmelerde ticari bilanço ve

4 Burhan CEYHAN (1968), Vergi Muhasebesi Yönünden Değerleme, Memleket Matbaası, ss. 9-10.

5 BATIREL (1974), s. 10-11.

6 ÖNCEL-KUMRULU-ÇAĞAN (2012), Vergi Hukuku, 21.B„ Turhan Kitabevi, Ankara, ss. 262-268. 
BATIREL 81974), ssl3—14.

7 D. ŞENYÜZ-M.YÜCE-A.GERÇEK (2011), Vergi Hukuku, 2.B., Ekin, Bursa, s. 103.

8 Bu durum değerleme ile ilgili ABD kaynaklı çalışmaların büyük çoğunluğunda yazarların atıfta 
bulunduğu Justin BRANDEIS'in "değer pek çok anlamlar taşıyan bir kelimedir" ("value is a word of 
may meanings") sözüyle anlatılmaktadır. İlk atıflardan biri için bkz. James BONBR1GHT (1934), "Tlıe 
Valuation of the Real Estate for Tax Purposes", 34 Columbia Law Review, 1397.

9 CEYHAN (1968), s. 12.

10 BATIREL (1974), s. 14.
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vergi bilançosu ayırımlarının bir başka sebebini oluşturmaktadır11.

Vergi Usul Kanunu değerlemeyi " vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgi
li iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitidir" şeklinde tanımlamıştır (md. 258). Vergi 
matrahının hesaplanmasına yönelik olarak değer tespit ve takdir işi ise aynı ka
nunun değerleme ölçütleri olarak belirlediği (md. 261) sekiz ölçü kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir. Değerleme ölçüleri iktisadi kıymetlerin tür ve nitelikleri
ne göre ayrı ayrı belirlenmiştir. Bina, arsa ve arazi niteliğinde olan iktisadi kıy
metler için esas olarak "vergi değeri" (md. 268) değerleme ölçüsü olarak tespit 
edilmiş bulunmaktadır. İktisadi kıymetler, para ile ifade edilebilen ve belli bir 
değeri olan her türlü mal, alacak, borç gibi gerçek ya da tüzel kişilerin malvar
lığına dahil olan değerlerdir ve bunlar doğrudan doğruya sayılmak, tartılmak,

11 Değerleme kuralları dışında gelirden indirilebilen ve indirilemeyen giderler, amortisman hükümleri 
ve vergi muafiyet ve istisnaları da vergi bilançosunun ticari bilançodan ayrılmasına sebep olmakta ve 
bu nedenle sadece ticari hükümlere göre düzenlenmiş bilançoların ayrıca vergi kanunlanna uygun 
bilançolar haline getirilmesine sebep olmaktadır. 6102 sayılı yeni Ticaret Kanunun 1.7.2012 tarihinde 
yürürlüğe girmesiyle (bkz. R.G. S. 27846, 14.02.2011) 1.1.2013 tarihinden itibaren defter kayıtları 
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutulacaktır. Geçici vergi dönemlerinde ve dönem sonunda 
vergi matrahlarmın hesaplanması için vergi kanunu hükümlerine göre düzenlemeler yapılarak ticari 
kardan mali kara geçilecektir.
Değerleme hükümleri açısmdan da yeni Ticaret Kanunu ticari defterlere ilişkin beşinci kısmın 
değerleme ilkelerine ilişkin hükümlerinden 78'iııci maddede genel değerlendirme ilkeleri yer almaktadır: 
"3) Fiııansal tablolarında yer alan varlıklar He borçlarla ilgili olarak, aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve Türkiye 
Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak üzere şu değerleme ilkeleri geçerlidir: a) Bir 
önceki dönemin kapanış bilançosundaki değerler ile faaliyet döneminin açılış bilançosundaki değerler birbirinin 
aynı olmalıdır, b) Fiilî veya lıukııki duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde işletmefaaliyetinin sürekliliğinden 
hareket edilir, c) Bilanço kapanış gününde, varlıklar ve borçlar teker teker değerlendirilir, d) Değerleme ihtiyatla 
yapılmalıdır; özellikle de bilanço gününe kadar doğmuş bulunan biitiin muhtemel riskler ve zararlar, bunlar 
bilanço günü ile yılsonıı fiııansal tablolarının düzenlenme tarihi arasında öğrenilmiş olsalar bile, dikkate alınır; 
kazançlar bilanço günü itibarıyla gerçekleşmişlerse hesaba katılır. Değerlemeye ilişkin olumlu ve olumsuz 
farkların dönem sonuçlarıyla ilişkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki esaslara uyulur, 
e) Faaliyet yılının gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bakılmaksızın yılsonıı fiııansal tablolarına 
alınırlar, f )  Önceki yılsonıı fiııansal tablolarında uygulanmış bulunan yöntemler korunur. (2) Standartlarda 
öngörülen hâllerde ve istisnai durumlarda birinci fıkradaki ilkelerden ayrılınabilir". Madde hükmünden 
anlaşılacağı gibi, Ticaret Kanunu (TTK), değerleme ilke ve ölçüleri bakımından, Türkiye Muhasebe 
Standartlarındaki değerleme ölçülerine uygun olarak değerleme yapılmasını benimsemekte ve ticari 
bilançonun da bu standartlara uygun olarak düzenlenmesini öngörmektedir. Benzer şekilde varlık 
ve borçların da Muhasebe Standartlarına göre değerlenmesi gerekmektedir (TTK md. 79). Muhasebe 
Standartlan, Türkiye Muhasebe Standartlan Kurulu tarafından yayımlanmaktadır. TTK'nun 88'iıtci 
maddesine göre, değerleme konusunu da kapsamakta olan ticari defterlere ilişkin hükümlere tabi 
gerçek ve tüzel kişiler gerek ticari defterlerini tutarken, münferit ve konsolide finansal tablolarını 
düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartlan Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe 
Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan 
yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar.
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ölçülmek yoluyla veya ticari değerinin bulunması yoluyla tespit edilir12. Öte yan
dan değerleme konusu vergi matrahının hesaplanmasma yönelik değer tespit ve 
takdiri olarak belirlenince, özel vergi kanunları hükümlerinin de vergi matrahla
rının tespitinde ve iktisadi kıymetlerin değerlendirilmesinde özel düzenlemeler 
içermesi beklenmelidir. Özel vergi kanunlarından bazıları özellikle 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanunu (E.V.K.) ile 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nu (V.İ.V.K.) ayrıca kendi değerleme hükümlerini de içermektedirler. Örneğin 
VİVK'nun vergi matrahı ve ilk tarhiyatı düzenleyen 10'ncu maddesine göre, 
verginin matrahı V.U.K'na göre bulunan değerleridir. Veraset ve intikal vergi
sinin mükellefleri, ilk tarhiyatta dikkate alınmak üzere Veraset ve intikal vergisi 
mevzuuna giren mallan 10'ncu maddede iktisadi kıymetlerin niteliklerine göre 
ayrı ayrı belirlenmiş değerleme ölçülerinden yararlanarak, bu kanunda belir
tilmeyenler için ise V.U.K'nun servetleri değerleme ile ilgili üçüncü bölümdeki 
esaslara göre değerleyerek beyan etmek zorundadırlar. Emlak vergisi bakımın
dan ise açıkça değerlemeden bahsedilmemekle birlikte, izlenen yöntem veraset 
ve intikal vergisindekinden farklı değildir. E.V.K'nuna göre verginin matrahı 
bina, arsa ve arazilerde E.V.K'nu hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir 
(bina vergisi için E.V.K. md. 7, arsa ve arazi vergisi için md. 17). Vergi değeri ise 
E.V.K.'nun 29'uncu maddesinde aşağıda ayrıntılarıyla bahsedileceği gibi bina ile 
arsa ve arazi için ayrı ayrı olmak üzere "hesaplanan bedel" olarak belirlenmiştir. 
Vergi değeri olarak hesaplanan bedeller, arsa ve arazilerde "Vergi Usul Kanunun 
asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonla
rınca" arsalar ve araziler için takdir olunan birim değerlere göre" (E.V.K. md. 29 (a)) 
; binalarda "Maliye ve Bayındırlık ve İskan13 Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan 
edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri" ile arsa ve arazi payı değeri esas 
alınarak 31'inci madde uyarınca hazırlanmış tüzük hükümlerinden yararlanıl
mak suretiyle hesaplanan bedeller (E.V.K. md. 29 (b)) olarak belirlenmiştir.

V.U.K. ile özel vergi kanunlarının değerlemeye ilişkin ayrı ayrı düzenlemeler 
içermesi ile ilgili durum, temel olarak V.U.K'nun ilk kez yürürlüğe girdiği yıl olan 
1950'den önce matraha esas değerlerin takdir ve tahmini usulünün her vergi için 
ilgili vergi kanununda düzenlenmiş olması, buna karşılık V.U.K.'nun yürürlüğe 
girmesiyle özel kanunlardaki değerleme hükümlerinin kaldırılarak V.U.K.'nun 
değerleme hükümleri kapsamında genel hükümler olarak düzenlenmesi ile açık- 
lanmaktadır. Buna göre, değerlemeyle ilgili olarak 1950'de V.U.K'nun ilk kez yü
rürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan eski kazanç vergisi, bina vergisi, arazi 
vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi vergilerin tarhmda geçerli değerlerin tak

12 Fevzi KARAGÖZOCLU (1976), Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, Vergi Hukuku Yayınlan: 2-3, 
Ünal Matbbası, Ankara, s. 532.

13 Kanundaki Bayındırlık ve İskan Bakanlığını günümüz itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
olarak anlamak gereklidir.
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dir, tahmin ve tespiti hakkındaki bazı usul hükümleri, genel usul kanunu niteli
ğindeki V.U.K'nda genel hükümler çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Buna 
rağmen daha önce bahsedildiği gibi Emlak Vergisi Kanunu ile Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanununda hala değerleme ile ilgili özel hükümler bulunmaktadır.

1. VUK'nda Yer alan Değerleme Ölçüsü Olarak Vergi Değeri:

Vergi Usul Kanunun (V.U.K.) değerleme ilişkin düzenlemeleri arasında 
vergi değeri bir değerleme ölçüsüdür (VUK md. 261). Vergi değeri tanımı Vergi 
Usul Kanununda (V.U.K. madde 268) bina ve arazinin E.V.K.'nun 29'uncu mad
desine göre tespit edilen değeri şeklinde ve emlak vergisine atıfla dolaylı olarak 
belirlenmiştir. Bu yönüyle diğer değerleme ölçülerinin tanımlarına kıyasla (VUK 
md. 262-267) kanun koyucunun vergi değeri ölçüsünü arazi ve bina olarak tespit 
etmiş olduğu spesifik ölçü olarak belirleyerek bu iktisadi kıymetleri vergi değeri 
tanımına dahil etmiş olduğu görülmektedir. Vergi değeri bunlar dışında kalan 
iktisadi kıymetler için kullanılamaz. Bu nedenle vergi değerini taşınmaz (bina, 
arsa ve arazi) varlıklara özgü bir vergilendirme ölçüsü olarak nitelendirmek yan
lış olmaz. Nitekim bu niteliği VUK'nun Emlak Vergisi Kanunun (E.V.K.) 29'uncu 
maddesine atıf yapmasından da anlamak mümkündür. Ancak kanun koyucu
nun vergi değeri için izlemiş olduğu tanımlama yönteminin tersi doğru değil
dir, çünkü vergi değeri bina ve arazilerin değerlemesi için kullanılan spesifik bir 
ölçü olmakla birlikte, bina ve araziler spesifik ve kesin olarak sadece vergi değeri 
ile değerlendirilmemektedir. Taşınmazın iktisadi işletmeye kayıtlı bir bina veya 
arazi olması durumunda değerleme ölçüsü değişmekte ve vergi değeri yerine 
maliyet değeri değerleme ölçüsü olarak alınmaktadır (V.U.K. md. 269).

2. Emlak Vergisi Değerleme Ölçüsü Olarak Vergi Değeri:

Taşınmazların vergilendirilmesinde değerleme ölçüsü olarak kullanılan 
vergi değerinin bu işlevinin birincil işlev olduğu açıktır. Emlak vergisinde de
ğerleme konusu VUK'nda oldukça ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Öncelikle 
değerleme ölçülerinden biri olarak genel değerleme hükümleri arasında14 emlak 
vergisi için öngörülmüş olan vergi değeri ölçüsü kapsamında düzenlenmektedir. 
Bu düzenlemeler aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Öte yandan Em
lak Vergisine ilişkin değerlerin tespiti konusu VUK'un "Vergilendirme" başlığını 
taşıyan Birinci Kitabında, "Tarh ve Tahakkuk Usulü"ne ayrılmış İkinci Kısımda, 
Zirai Kazanç Ölçüleri ile Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti başlığı 
ile Beşinci Bölüm düzenlemeleri arasında yer almaktadır. Buna göre V.U.K.'nun 
298'inci maddesinin vergi değerini tanımlamak yerine E.V.K.'nun 29'uncu mad

14 VUK Üçüncü Kitap olarak ele aldığı değerleme konusunda oldukça ayrıntılı olarak değerlemeye 
ilişkin kuralları düzenlemektedir. Değerleme VUK'un 258 ile 330'uncu maddeleri arasında ele 
alınmaktadır.
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desine yapmış olduğu gönderme ve bu maddedeki düzenlemelere göre vergi 
değerinin öncelikle emlak vergisi matrahı olarak tespit edilen bir değer olduğu 
vurgusunu yapılmaktadır. Vergi değerinin birincil işlevi emlak vergisi matrah 
ölçüsü olmasıdır.

3. Taşınmaza Özgü Vergilendirme Ölçüsü Olarak Vergi Değeri:

Emlak Vergisi Kanunu ile getirilen ve V.U.K hükümleriyle tamamlanan dü
zenlemeler "taşınmaz değerlemesini" esas almaktadır. Taşınmaz değerlemesin
de, değer taşınmazın fiziğine ya da cismine bağlıdır15. Değeri belirlenecek taşın
mazın nitelikleri değerlemede dikkate alınmak durumundadır.

VUK'nun 268'inci maddesinde değerleme ölçülerinden biri olarak tespit 
edilmiş olan vergi değeri yalnızca bina, arsa ve araziye özgü bir değerleme ölçü
südür. Vergi değeri 268'inci maddenin yollaması ile "...lb]ina ve arazinin Emlak 
Vergisi Kanununun 29'uncu maddesine göre tespit edilen değeridir" şeklinde tanım
lanmaktadır. Tanımdan anlaşıldığı gibi "vergi değeri" diğer iktisadi kıymetler 
için kullanılan bir ölçü değildir. Nitekim V.U.K'nun yaptığı atfa göre E.V.K.'nun 
29'uncu maddesinde de bina ve araziye özgülüğü görmek mümkündür. Önce
likle 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre verginin konusu l'inci maddede 
"Türkiye sınırları içindeki binalar" ve 12'nci maddede "Türkiye sınırlan içindeki arazi 
ve arsalar" olarak belirlenmiş ve "belediye sınırları içinde Belediyece parsellenmiş ara
zilerin arsa sayılır" ifadesi ile arsaları da vergi kapsamına almış bulunmaktadır. 
Aynı Kanunun 29'uncu maddesi ise verginin konusunu oluşturan bina, arsa ve 
arazi için yapılacak değerleme yöntemini göstermekte ve vergi değerinin binalar 
için ve arsa ve araziler için ayrı ayrı hesaplanacağını söylemektedir.

Vergi değeri bina, arsa ve arazi özgü ve bu nitelikteki taşınmazlar için 
EVK'nun 29'uncu maddede gösterilen usullerle tespit edilen değeri olmakla be
raber; bina, arsa ve arazi için kullanılan tek değerleme ölçütü değildir. V.U.K. 
taşınmazların değerlenmesinde bir iktisadi işletmenin bilançosuna kayıt olmaya 
göre taşınmazın farklı bir değerleme ölçüsü ile değerlendirileceğini söylemek
tedir. Buna göre VUK'nun 269'uncu maddesi bu unsura göre -iktisadi işletme
ye dahil olma- vergi değeri yerine maliyet değerini esas almaktadır. Bu durumda 
gerçek bir kişinin servetine dahil taşınmaz ile iktisadi işletmeye dahil taşınmaz 
arasında değerleme açısından ayırımın yaratılmaktadır. Bu ayrımın genel olarak 
taşınmaz değerlemesinin ticari bir işletme ya da gerçek kişinin şahsi malvarlığı
na dahil olma açısından farklılaştırılması ile gelir ve servetin vergilendirilmesin
deki yaklaşım farklarından kaynaklandığı düşünülebilir. İşletmede maddi duran 
varlık niteliğindeki taşınmazlar bir hesap döneminden uzun süre ile mal ve hiz
met üretiminde devamlı olarak kullanılan ve faydalı ömürleri sona erince, fiziki

15 BATIREL(1974), s. 41.
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varlıkları ile üretime araç olma fonksiyonunu kaybeden varlıklardır. Bu nedenle 
bina, arsa ve araziler maddi duran varlıklar olarak maliyet bedeli ile bilançoya 
alınırlar16. Öte yandan şahsi malvarlığına dahi taşınmazlar vergiye konu olurken 
taşınmazın varlık değeri ile değerlenirler. Bu nedenle varlık değerini daha iyi 
yansıttığı düşünülen piyasa rayiç değeri kullanılmaktadır. Ancak Türkiye vergi 
sisteminde gördüğümüz gibi piyasa rayiç değerinin belirlenmesine ilişkin güç
lükler değerin beyan usulüne göre belirlenmesi yerine daha fiktif-varsayımsal bir 
nitelik taşıyan vergi değerinin idari takdir usulü ile belirlenmesine yol açmıştır.

4. İdari Usule Bağlı Matrah Tespit Ölçüsü Olarak Vergi Değeri:

V.U.K'nunda Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti, İlanı ve Kesinleş
mesine ilişkin mükerrer 49'uncu maddesine göre idari olarak tespit edilmektedir. 
İdari tespit usulü binalarda "Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi 
uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet be
dellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete He ilân..." 
etmeleridir (V.U.K. mük. Md. 49/a). Buna karşılık arsa ve araziler için yerel tak
dir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine 
ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirlerle vergi değerinin belirlenmesi usulü 
benimsenmiştir (V.U.K. mük. md. 49). Emlak vergisi değeri V.U.K.'ndaki asgari 
birim değer tespitine göre takdir komisyonlarınca arazilerde her köy için cadde, 
sokak veya değer bakımından farklı bölgeler17, arazide her il veya ilçe için arazi
nin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre tespit 
olunan değerdir. Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde 
birim değer tespitine ilişkin her dört yılda bir, genel takdir dönemlerinde yapacakları 
takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı 
ay önce karara bağlamak zorundadırlar.

Binalar için vergi değeri ise Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca 
(günümüzde Şehircilik ve Çevre Bakanlığı) müştereken tespit ve ilan edilecek 
bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile arazi ve arsa için belirlenen esaslara 
göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak E.V.K.'nun 31'inci mad
desi uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiy
le hesaplanan bedel olarak belirtilmiştir. Sözü edilen iki bakanlık bina metrekare 
normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken 
tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder.

16 BATIREL(1974), s. 12 ve 41.

17 EVK'nun 29'uncu maddesine göre bölgelerin turistikbölge olması durumunda buralardaki takdirler 
cadde, sokak veya değer bakımından ayrılacak olanlar ilgili valilerce tespit edilerek pafta, ada veya 
parsellere göre belirlenecektir.
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Gerek arsa ve araziler için, gerekse binalar için yapılan tespitlerin idari usul
lere göre tespit edildiği bu düzenlemelerde görülmektedir. Vergi değerinin arsa 
ve arazi payı için takdir işlemi binalardaki yönetmelik yönteminden farklı ancak 
yine idari usule bağlıdır. Bu defa yerel değer tespiti cadde, sokak veya değer ba
kımından farklı bölgelere göre ayrı ayrı yerel komisyonlarca yapılmaktadır. Ye
rel takdir komisyonlarından ne anlamak gerektiğini, komisyonların kimlerden 
oluştuğu ve ne görevler yaptığı hususlarını V.U.K.'nun "Takdir, Zirai Kazançlar ve 
Özel Komisyonları" başlıklı Dördüncü Kısmında, 72 ile 86'ncı maddeleri arasında 
görmekteyiz. Buna göre arsalarda takdir komisyonu belediye başkanı veya tevkil 
edeceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru ile defter
dardan oluşur. Komisyon vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde vergi dairesi 
başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği 
bir memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üyeden ve arsanın bağlı bulunduğu 
mahalle ve köyün muhtarından oluşur. Seçilmiş üyenin organize sanayi bölge
lerinde bu bölgeyi temsil etmesi gerekmektedir. Arazide ise komisyonun yapısı 
değişmektedir. Bu durumda takdir komisyonu valinin başkanlığı altında defter
dar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı il müdürü ile il merkezlerindeki ticaret 
ve ziraat odalarından seçilmiş birer üyeden kurulur. Komisyonlarca yapılacak 
değer tespitinde, Emlak Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan normlardan ve yine bu maddeye göre hazırlanmış bulunan tüzük hü
kümlerinden yararlanılır. Taşınmazlara ilişkin değer takdirinin teknik bir işlem 
olması ve cadde, sokak ve değer bakımından farklı yerler bakımından ayrı ayrı 
takdirler yapılması nedeniyle komisyonların gerektiğinde bilirkişiden yararlan
ması da kanuna göre mümkün görünmektedir (V.U.K. md. 74). Komisyon değer
leme yapmak üzere binaları ve araziyi gezebilme, mükelleflerden, kiracılardan, 
muhtar ve ihtiyar meclisleri, ticaret ve tarım odaları, belediyeler ve noterler gibi 
resmi veya yarı resmi teşekküllerle özel teşekküller ve şahıslardan, gayrimen- 
kulün genel durumu, kullanış tarzı, kira veya hasılat miktarı ve değerleme için 
gerekli görülen diğer bilgileri isteyebilirler (V.U.K. md. 79).

Kanun koyucunun emlak vergisi vergi değeri kavramını, sadece taşınmaz 
vergilemesine spesifik bir vergilendirme ölçüsü olarak kullanmadığı diğer özel 
düzenlemelerden anlaşılmaktadır. Vergi değerine başka fonksiyonların yüklen
miş olduğu, asgari beyan sınırının tespiti, vergisel emsal belirleme, kamu gelirle
ri tahakkuk ölçüsü gibi vergisel başka işlevlere sahip olduğu da görülmektedir.
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II. Vergi Değerinin Vergilemeye İlişkin Diğer İşlevleri

1. Asgari Vergilendirme Ölçüsü Belirleme İşlevi

Aslında asgari vergilendirme ölçüsü olarak vergi değeri EVK'nun 29'uncu 
maddesindeki ifadede olduğu gibi emlak vergilemesinde de esas alınan ve vergi 
değerine yüklenen temel fonksiyonla ilişkili görünmektedir. 29'uncu madde dü
zenlemesine göre, emlak vergisinin arsa ve arazi vergisi kısmında dört yılda bir 
yapılan arsa paylan " Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin 
hükümlerine göre" takdir komisyonlarınca takdir edilmektedir. Buradan anlaşıldığı 
gibi takdir komisyonlarının yaptığı değerleme işi, "asgari vergi değeri belirleme" 
işidir. Ancak ifadenin ne anlama geldiği EVK'nin 29'uncu maddesindeki düzenle
meyi tamamlayıcı nitelik taşıyan VUK'nun mükerrer 49'uncu ile EVK'nun 31'nci 
maddeleri ve Emlak Vergisi Tüzüğünün bir arada değerlendirilmesi ile anlaşıl
maktadır. Buna göre, EVK'nun 31'inci maddesinde yer alan normlardan ve bu 
maddeye göre hazırlanmış bulunan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerle
rinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanılarak, arsa için ilgili cadde, 
sokak veya değer bakımından farklı bölgelerdeki arsa bedellerinden metrekare 
fiyatı en düşük olanlar; arazi için ise ilgili il veya ilçede bulunan kıraç, taban ve 
sulak arazi itibarıyla her arazi cinsi için bu arazi bedellerinden metrekare fiyatı 
en düşük olanlar dikkate alınmak suretiyle değer tespiti yapılmaktadır. EVK'nun 
31'inci maddesinde belirtilen "norm lar", "şehir ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel 
şartlarına göre nazara alınacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira veya yıllık istihsal değeri 
gibi" normlardan oluşmaktadır. Bu normların belirlenmesine ilişkin usul ve esas
lar ise Emlak Vergisi Tüzüğünde düzenlenmektedir. Bu durumda tespiti yapılan 
"normlar"dan en düşük olanının vergi değeri olarak belirlenmesi gerekmektedir. 
Ayrıca belirtmek gerekir ki, değer takdir esaslarında belirtilen bu yöntemler ve 
kullanılan ölçüler nedeniyle, takdir edilen vergi değerlerinin bütünüyle "takdiri" 
olmadığı, spesifik ölçülerle tespit edildiği ve asgari birim değerinin vergi değeri 
olarak alındığı anlaşılmaktadır. Emlak vergisine özgü bu uygulama aslında asgari 
vergilemeden çok, normların asgarisine göre değer tespitidir.

Vergi değerinin asgari vergi ölçüsü olduğu bir başka örnek Harçlar Kanu
nunda (H.K.) tapu ve kadastro harçlarına ilişkindir. Tapu ve kadastro harçları 
(H.K. md. 57-70) taşınmazlara yönelik yapılan tapu işlemleri sırasında doğmak
ta ve kanuna ekli 4 listede yer alan işlemlerden değer esasına göre veya mak
tu olarak ödenmektedir. Taşınmazların tapu işlemlerinden doğan bu vergisel 
yükümlülük, taşınmaza özgü vergileme ölçüsü olarak vergi değerini vergileme 
ölçüsü olarak kullanmakta ve Kanun vergi değerine ilişkin özel bir düzenleme 
de içermektedir. H.K.'nun 63'üncü maddesinde yer alan bu düzenleme emlak 
vergisi değerine E.V.K.'nun 29'uncu maddesindeki anlamından farklı bir anlam 
yiiklememektedir. Ancak taşınmazların devir ve iktisaplarında, tapu ve kadast
ro haremin emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve 
iktisap bedeli üzerinden hesaplanacağını düzenlerken, vergi değerinin asgari
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vergilendirme ölçüsü olarak kullanılmasını sağlamaktadır18. Bu durumda mü
kellefler tapu harcına esas olarak beyan edecekleri devir ve iktisap bedellerinin 
en az vergi değeri kadar olması sağlamak zorundadırlar. Aynı madde, asgari 
beyan sınırına uymamanın, yani emlak vergisi değerinden saha düşük bir bedel 
üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçeği 
yansıtmadığının tespit edilmesi durumunda mükelleflere yaptırım uygulaması
nı da düzenlemektedir. Buna göre, vergi değeri ile beyan edilen değer arasındaki 
fark için yapılan ikmalen veya re'sen tarhiyat sonrasında, VUK'na göre vergi 
ziyaı cezası % 25 oranında uygulanacaktır.

Öte yandan asgari vergileme ölçüsü işlevinin bir benzerinin Gelir Vergisi 
Kanunundan gayrimenkul sermaye iratları yönünden de ortaya çıktığını vur
gulamak gerekir. BULUTOĞLU'nun19 “muvazza önleyici madde" olarak nitelen

18 Harçlar Kanamı md. 63: "Bu Kamında sözii edilen "kayıtlı değer" veı/a "emlâk vergisi değeri" deyimi; 1319 
saydı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder. Gayrimenkul 
devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir 
ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.
Kat irtifaktı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır. 
Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha diişiik bir bedel üzerinden harç ödendiğinin 
veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki 
farka isabet eden harç ikmalen veya re'sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyaı cezası % 25 nispetinde uygulanır. Takdir komisyonu 
kararlarına istinaden bu fıkra uyarınca tarhiyat yapılamaz.
Harcın hesabında (5281 sayılı Kanunun 43'iincii maddesiyle değişen miktar) 10 Yeni Türk Lirası'na kadar olan 
matrah kesirleri dikkate alınmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir".

19 BULUTOĞLU'nun belirttiği gibi, düzenleme vergiyi azaltmak veya hiç ödememek şeklinde 
sonuçlanacak şekilde "muvazaalı işlemler" yoluyla kiraya verilen mal ve hakların asgari vergilemeye 
tabi tutulmasıyla ilgilidir. Emsal kira bedelini düzenleyen 73'üncü maddenin önceki biçimleriyle ilgili 
olarak yazar, 1960 öncesinde emsaline kıyasla daha düşük bedelle kiraya verilen binalarda emsal 
kira bedeli uygulamasının söz konusu olduğu; ancak bu dönemde hükmün Danıştay tarafından 
sıkı şekilde uygulanmadığını, 1960 sonrasında ise düzenlemenin kiraya verilen mal ve hakların kira 
bedellerimi! emsal kira bedellerinden aşağı olamayacağı şekline dönüştürüldüğünü belirtmektedir. 
BULUTOĞLU'na göre 1960 sonrasında bu değişiklikle önceki kanun döneminin daraltıcı yorumu 
önlenmek istenmiştir. BULUTOCLU (1978), Türk Vergi Sistemi, Cilt 1, 6.B., Fakülteler Matbaası, 
İstanbul, ss. 166-167. Ancak düzenlemenin bu biçiminde emsal kira bedeli vergi değeri aracıyla 
ölçülmemekte, V.U.K'na göre belirlenen "gayrisafi irat" olarak uygulanmaktaydı. Tahrire dayalı 
vergi tarhının uygulandığı bu dönemde gayrisafi irat bugün yürürlükte olmayan bina ve arazi vergisi 
esas alınarak hesaplanmaktaydı. Buna göre yeniden yapılacak tahrir neticelerine işyerleri ve konutlar 
için belirli yüzdelerin uygulanması yoluyla belirlenmekteydi. Emsal kira bedeli uygulamasının vergi 
sistemine alınmasından önce ise uygulama, bina kira bedellerinin gerçeğin altında olmasını önlemek 
üzere, yetkili özel merciler olarak yapılandırılan "kira takdir komisyonları" tarafından takdir edilen 
kiraların emsal kira bedeli olarak kabul edilmesi söz konusuydu. Ancak kiraların idari olarak tespitine 
ilişkin bugün yürürlükte olmayan 6570 sayılı kanunun bazı maddelerin Anayasa'ya aykırılığına ilişkin 
bir Anayasa Mahkemesi kararından sonra kira takdiri özel kira tespit komisyonlarından almarak 
mahkemelere verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Recep TURGAY (1976)), Gelir Vergisi Kanunu ve 
Tatbikatı, 2.C., 4.B., N.Uycan Basım Sanayii AŞ, İstanbul, ss. 1018-1024; BULUTOCLU (1978), s. 167. 
Sözü edilen Anayasa Mahkemesi kararı için bkz. An. Mah. E. 1963/3, K.1963/67,26.3.1963.
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dirdiği Gelir Vergisi Kanunun 73'üncü maddesindeki emsal kira bedeli uygula
masının bu fonksiyonu sağladığı görülmektedir. Buna göre, kiraya verilen mal 
ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak 
başkalarının intifama bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hak
ların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya 
mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edil
miş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin 
% 5'idir (md. 73).

Taşınmazlarda vergi değerinin, taşınmazların bir verginin konusunu oluş
turması durumunda, asgari vergileme ölçüsü olarak sıklıkla kullanılmış olduğu 
görülmektedir. Bu ölçü bu örneklerde çoğunlukla vergi güvenlik mekanizması 
işlevini yürütmekte ve verginin konusunun vergisel olarak en asgariden kavran
masını sağlamaktadır.

2. Azami Vergileme Ölçüsü Belirleme İşlevi:

Vergi değerinin asgari vergileme ölçüsü olarak sıklıkla kullanılarak vergi 
idarelerine vergi güvenlik mekanizması sağlıyor olmakla birlikte, bazı durumlar
da da mekanizmanın ters yönlü işlediği ve vergi mükelleflerine koruma sağladığı 
da görülmektedir. Bu özellik vergi değerinin azami vergilendirme ölçüsü olarak 
kullanıldığı hallerde görülmektedir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 
84/a maddesinde düzenlenen harcamalara katılma payları açısından bu özellik 
söz konusudur. Harcamalara katılma payları bir program dahilinde veya istek 
üzerine belediyelerce doğrudan doğruya yapılan yol asfaltlama, kanalizasyon 
hizmeti sağlama ve su tesisi yapım işlerinde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan 
giderlerin tamamının harcamalara yol, kanalizasyon ve su harcamalarına katıl
ma payları adı ile hizmetlerden yararlanan taşınmaz maliklerine dağıtılması su
retiyle uygulanmaktadır. Belediye Gelirleri Kanunu'nun (B.G.K.) 86 ile 94'üncü 
maddeleri arasında düzenlenen harcamalara katılma paylan yol, kanalizasyon 
ve su tesisi harcamalarına katılma payı olmak üzere üç türdür. Yol harcama
larına katılma paylan belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce inşa, 
tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka 
bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sa
hiplerinden alınır20 (B.G.K. md. 86). Yeni kanalizasyon tesisi yapılması, mevcut 
tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi halinde, bunlardan fayda
lanan gayrimenkullerin sahiplerinden kanalizasyon harcamalarına katılma payı 
alınmaktadır (B.G.K. md. 87). Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseseler-

20 Yol yapımı işi, düzenlemeye göre, yeni yol açılmasını olduğu kadar mevcut yolların yüzde 40 
oranında veya daha fazla genişletilmesini, kaldınmsız ve bakımsız yolların, kaldırım veya parke 
kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, 
beton veya asfalta çevrilmesini ve mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesini 
de kapsamaktadır.
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ce beldede yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması, mevcut şebeke tesislerinin 
tevsii ve ıslahı halinde dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sa
hiplerinden su tesisleri harcamalarına katılma payı alınmaktadır (B.G.K. md. 88). 
Payların hesaplanmasını düzenleyen maddelere göre belediyece yapılan yol, su 
ve kanalizasyon harcamasının tamamı hizmetlerden yararlanan taşınmaz sahip
lerine dağıtılmaktadır. Bu vergisel yükümlülüğün dağıtılmasında ise taşınmaz
ların vergi değerleri kullanılmaktadır. 90'ıncı maddeye göre, yol harcamalarına 
katılma payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan; su tesisleri ile kanali
zasyon harcamalarına katılma payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre 
ilgili gayrimenkul sahipleri arasında, 89'uncu maddeye göre, hesaplanan katılma 
payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak 
dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. Harcamalara katılma payla
rı, 89'uncu maddedeki azami vergilendirme sınırına göre, her koşulda bina ve 
arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez. Bu durumda, belediyelerin yap
tıkları hizmet giderleri, hizmetten yararlanan bina, arsa ve arazilerin vergi de
ğerlerinin toplam vergi değerlerine olan oranına göre dağıtılmakta ancak tarh ve 
tahakkuk ettirilen harcamalara katılma payı mükelleflerin taşınmazlarının vergi 
değerinin en fazla yüzde ikisi kadar olabilmektedir. Bu düzenlemenin, belediye 
hizmetlerine bağlı olan ve yararlanma ilkesine göre tarh ve tahakkuk ettirilmekte 
olan harcamalara katılma paylarının hizmet giderlerini mükellef üzerine kay
dırma eğilimi taşımasını engelleyen bir mükellef koruyucu düzenleme olduğu 
düşünülmektedir. Yararlanma ilkesi ile hizmet giderlerinin dağıtımının anahtar 
konumda olduğu özel bir tür kamu geliri olan harcamalara katılma paylan, ver
gi değeri azami vergilendirme ölçüsü kullanıldığında mükelleflerin istismarını 
engellemekte ve hizmet giderlerinin tamamının da mükelleflere yüklenmesinin 
önüne geçmektedir.

3. Emsal Belirleme İşlevi:

Vergi değerine ilişkin bir diğer fonksiyon, emsal belirleme fonksiyonudur. 
Bu fonksiyonu Gelir Vergisi Kanununu gayrimenkul sermaye iratlarının vergi
lendirilmesiyle ilgili olarak bulmaktayız. Yukarıda asgari vergileme ölçüsü ile 
ilgili olarak kısaca bahsetmiş olduğumuz gibi, emsal kira bedeli uygulamasının 
asgari vergileme ölçüsü olması haline ek olarak, vergi değeri aynı zamanda em
sal belirleme işlevini de yerine getirmektedir. V.U.K.'ndaki genel değerleme hü
kümleri arasında yer alan emsal bedellerden ayrı olarak, gayrimenkul sermaye 
iratlarına özgü bir emsal bedel uygulamasından oluşmaktadır. Gelir Vergisi Ka
nunun 73'üncü maddesindeki emsal kira bedeli düzenlemelerine göre, kiraya ve
rilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Emsal 
kira bedeli bu durumda asgari vergileme ölçüsüdür. Bedelsiz olarak başkalarının 
intifama bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası
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sayılır. Aynı maddeye göre "[b]ina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce 
veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş 
kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin % 5'idir. 
Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bıı mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel 
bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu’nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hüküm
lerine göre belli edilen değerlerinin % 10'udur". Düzenlemeden açıkça anlaşıldığı 
gibi, bina, arsa ve arazi dışmda kalan varlıkların bedelsiz olarak kiraya21 verilme
sinde emsal kira bedeli V.U.K.'nun servet değerlemesine ilişkin genel hükümle
rine göre belirlenirken, bina arsa ve arazilerde emsal kira bedeli, bu taşınmazlara 
özgü ve özel düzenlemeye konu edilerek vergi değeri üzerinden belirlenmekte 
ve genel hükümler dışında bırakılmaktadır. Bina, arsa ve arazilerin emsal kira 
bedeli, bunların vergi değerlerinin %5'i olarak belirleneceğinden, bedelsiz kira
lamalarda emsal kira bedeli gelir vergisine tabi tutulacaktır. Bu durumda varsa
yımsal asgari kira bedelinin de vergi değeri ölçüsü ile tespit edilmesi söz konusu 
olmaktadır.

4. Başka Kamu Gelirlerinin Tahakkukunda Ölçü Olma İşlevi:

Vergi değerinin, emlak vergisinden başka kamu gelirlerinin tahakkukunda 
ölçü olması işlevi, dolaylı bir işlev olarak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korun
masına Katkı Payı uygulamasında görülmektedir. Taşmmaz Kültür Varlıklarının 
Korunmasına Katkı Payı (T.K.V.K.K.P.) 1.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda 5226 sayılı kanunla yapılan değişiklik
le, 2005 yılından itibaren emlak vergisi mükelleflerinden hesaplanan emlak ver
gisinin % 10'u kadar taşmmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla22 katkı

21 Bedelsiz olarak başkalarının intifama bırakılmış bina, arsa ve arazilerde emsal kira bedeli 
uygulamasının dışında bırakılan bazı özel durumların kanunda ayrıca sıralanmış olduğunu 
hatırlamakta fayda bulunmaktadır Buna göre, boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla 
bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması nedeniyle emsal kira bedeli hesaplanmaz. Ayrıca 
binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi hali de emsal kira 
bedeli uygulamasının istisnasını oluşturmaktadır. Ancak usul, füru ve kardeşlerden her birinin 
ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli 
hesaplanmayacağından, diğerleri emsal kira bedeli kapsamına girmektedir. Öte yandan mal sahibi ile 
birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi hali emsal kira bedeli uygulanmamasını 
gerektirir. Son olarak merkezi yönetim bütçesine giren idareler ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri 
ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda da emsal kira bedeli 
uygulanmamaktadır. Düzenlemenin ayrıntısı için bkz. G.V.K. md. 73.

22 Tahsil edilen katkı payları il özel idareleri tarafından açılan özel bir hesapta toplanarak, belediyelerce 
kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsammda 
kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama konulannda kullanılmaktadır. Detaylı bilgi 
için bkz. ÖZKÖK-ÇUBUKÇU-PINAR-ÖZ (2009), Gayrimenkullerde Vergilendirme, Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklıkları ve Konut Finansman Sistemi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Taşınmaz Geliştirme ABD Yayın No: 3, Ankara, ss. 56-60.
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payı alınmaktadır. Emlak vergisine ek bir mali yükümlülük olarak düzenlemiş 
olan katkı payı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 12'inci madde
si uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan 3.4.2005 tarihli ve 25785 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına 
Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik ve bu yönetmelikte değişiklik yapan 8.11.2012 
tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle düzenlenmekte
dir. Yönetmeliğin 5'inci maddesi katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin
dir. Katkı payının tarhı, tahakkuku ve tahsili aynı maddede şu şekilde düzenlen
mektedir: "Katkı payı, bina, arsa ve araziler için, mükellefiyetin başlangıç yılında tespit 
edilen vergi değeri üzerinden; mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren 
ise, her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nisbetinde artı
rılması suretiyle tespit olunacak değer üzerinden, yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsil 
edilen emlak vergisinin yüzde on (%10) u oranında, emlak vergisiyle birlikte tarh, ta
hakkuk ve tahsil edilir". Düzenlemeden açıkça görüldüğü gibi "vergi değeri" katkı 
payının tahakkuk ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Ancak vergi değeri doğrudan 
katkı payının matrahını oluşturmamakta; arsa, arazi ve binanın vergi değerleri 
üzerinden hesaplanan emlak vergisi katkı payının matrahını oluşturmaktadır. 
Katkı payı emlak vergisinin % 10'u olarak emlak vergisine koşut olarak tarh, 
tahakkuk ve tahsil edilmektedir.

Vergi değeri, ayrıca ecrimisillerin tespitinde de ölçü olarak kullanılmakta
dır. Vergisel bir yükümlülük olmamakla beraber kamu alacağı niteliği taşıyan 
ecrimisiller esas olarak hâzinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar 
ile devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin herhangi bir hukuki sebebe ya 
da herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın haksız bir şekilde işgali nedeniyle, 
zararın bulunup bulunmadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına ba
kılmaksızın, işgalciden istenen bedel olarak tanımlanmaktadır23. Özel hukukta 
eşya hukukunun bir kavramı olan ecrimsiller24, kamu hukukunda kamu malları 
hukukuyla ilgili olarak bir kamu geliri niteliğiyle kullanılmaktadır. 2886 sayı
lı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesinde "Devletin özel mülkiyetinde veya 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce 
işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9'uncu maddesindeki yerlerden sorulmak

23 Y. KARAKOÇ(2(K)5), Kamu Malları Hukukunda Ecrimisil Kurumu, Yetkin, Ankara, s. 34.

24 Haksız fiile veya sebepsiz zenginleşmeye bağlı olarak kötü niyetli zilyedin iade borcu çerçevesinde 
ele alınmakta olan ecrimisil, bu hukuka göre geçmiş zaman kirası niteliği taşımaktadır. Ancak kamu 
hukukundaki anlamı buna benzer olmakla birlikte, esas olarak hâzinenin veya devletin hüküm ve 
tasarrufundaki yerlerin herhangi bir hukuki sebebe ya da herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın 
haksız bir şekilde işgaline bağlı olarak ortaya çıkmaktadır, bu özel nitelikli kamu alacağı bir yandan 
kiraya diğer yandan tazminata benzemekte ancak hukuki nitelikleriyle bunlardan aynı zamanda 
ayrılmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. KARAKOÇ(2005), ss. 33-44.
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suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden 
oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir 
edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hâzinenin işgalden dolayı bir 
zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz" ifadesiyle düzen
lenmektedir. Bu kanunun 74'üncü maddesi ise ecrimisil tespitine ilişkin esasları 
yönetmelikle belirleme yetkisini Maliye Bakanlığına vermiştir25. Devlet İhale Ka
nununun 75 ve geçici 3 üncü maddeleri ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hak
kında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan 336 sıra numaralı Milli 
Emlak Genel Tebliğ26 ise ecrimisil tespit, takdir ve tahsil işlemlerine ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir. Genel tebliğin ecrimsil bedel tespit ve takdirine ilişkin 
5'inci maddesi tespit ve takdirde dikkat edilecek hususları ayrıntılı olarak dü
zenlemektedir. 5'inci madde düzenlemesine göre, hazine taşınmazlarının gerçek 
veya tüzel kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi halinde; tespit tarihinden 
itibaren 15 gün içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak bedel tespit komisyo
nunca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere, işgale uğrayan ta
şınmazın niteliğine27 göre değişen ölçülerde vergi değerinin en az belirli bir kısmı 
kadar ecrimsil belirlemektedir. Vergi değeri, ecrimisil tespitinde kullanılan bir 
ölçü niteliğini burada da taşımaktadır. Ancak ecrimisilin belirlenmesinde asgari 
sınırı oluşturmaktadır. Bu özellik asgari vergileme ölçüsünde olduğu gibi, vergi 
değerinin ecrimisillerde değeri belirleyen başka ölçülerle bir arada kullanılma
sına da neden olmaktadır. Nitekim 336 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği,

25 Bu yetkiyedayanılarak çıkarılan HazineTaşmmazlarınmİdaresiHakkındaki Yönetmelik (19.06.2007 
tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazete) 10.04.2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Yönetmelikle değişik 4ç maddesinde ecrimisili "hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya 
tiizel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin 
kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın idarece talep edilen tazminat" olarak tanımlamaktadır. İdare bu 
tanımla ecrimisilin tazminat niteliğine vurgu yapmaktadır.

26 20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazete.

27 Ecrimisiller tarımsal amaçlı kullanımlar ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında gelir 
getirici unsur taşımayan kullanımlar için taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde 
birbuçuğundan az olamaz. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve planlı alanlarda tarım dışı 
kullanımlar için ise taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde üçünden az olamaz (Genel 
Tebliğ md. 5/3). Belediye ve mücavir alan sınırları dışında veya köy sınırlan içinde olan ve tarımsal 
amaçla kullanılmakta iken, belediye sınırlarının genişlemesi sonucunda belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde kalan ve/veya imar planına tabi tutulan taşınmazların tarımsal amaçlı kullanımından 
dolayı ecrimisil tespit ve takdirinde, tarımsal kullanım dikkate alırur. Ancak, bu taşınmazların 
ecrimisil bedeli; taşınmazın sınırları içerisinde bulunduğu ilçede taban, kıraç ve sulu arazi için 
belirlenen emlak vergisine esas asgari arazi metrekare birim bedellerinin yüzde bir buçuğundan az 
olamaz (Genel Tebliğ md. 5/4). Emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri belirlenmemiş 
olan Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler için ecrimisil tespit ve takdirinde, birim değeri 
belirlenen en yakm emsal taşınmazın emlak vergisine esas metre kare birim değeri dikkate alınır 
(Genel Tebliğ md. 5/5).
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aynı maddede, hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek olan imar durumu, 
yüzölçümü, taşınmazın niteliği, tarım arazilerinde taşınmazın verimliliği, alt 
yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanamadığı, taşınmazın konumu, kullanım 
şekli ve işgalden dolayı gelir elde edilip edilmediği (Genel Tebliğ md. 5/11); ya 
da aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira 
bedelleri veya ecrimisiller ve varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, 
ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuru
luşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler (Genel 
Tebliğ md. 5/12) gibi diğer ölçülerin de dikkate alınacağından bahsetmektedir. 
Ecrimisil belirlenmesinde bu ölçülerin her birinin tek tek değil, hazine veya dev
lete ait taşınmazın değerlendirilmesinde birlikte kullanılması söz konusudur.

5. Vergilendirme Usulünün Tespitinde Ölçü Olma İşlevi:

Vergi değerine atfedilen bu işlev gelir vergisinin ticari kazancın vergilendi
rilmesine ilişkin düzenlemelerinden ileri gelmektedir. Ticari kazancın vergilendi
rilmesine ilişkin usullerden biri olan basit usulde vergilendirme yöntemine göre, 
vergi değeri usule tabi olmanın koşullarından biridir. Buna göre G.V.K.'nun 47 
ve 48'inci maddelerinde yer alan basit usulde vergilendirmenin genel ve özel ko
şullarını taşıyan ticari kazanç sahiplerinin kazançlarının tespiti basit usule göre 
yapılır; basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde 
kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler 
(G.V.K. md. 46)28. Basit usulde vergilendirmenin genel koşulları mükellefin işye
rinde bilfiil çalışması ve işyerinin mülkiyetinin kendisine ait olması durumunda 
emsal kira bedelinin, işyerinin kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedeli 
toplamının belirli sınırları aşmaması gerekmektedir (G.V.K. md. 47). Emsal kira 
bedeli, yukarıda değinildiği gibi G.V.K.'nun 73'üncü maddesine göre bina ve 
arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya 
tespit edilmiş kirası varsa mahkeme veya yetkili merciin takdirine göre belir
lenmiş değerdir. Ancak bu suretle takdir veya tespit edilmiş bir kira mevcut bu
lunmuyorsa vergi değeri Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin 
% 5'inden oluşmaktadır. Görüldüğü gibi vergi değeri bu hükümle basit usulde 
vergilendirmenin genel koşullarından biri olarak mükellefin ticari kazancının 
vergilendirilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Bu işlev basit usulün genel ko

28 Basit usulün koşullarını taşımakla beraber usul bir zorunlu vergilendirme yöntemi olmayıp, gerçek 
usulde bilanço ve işletme hesabı usulüne göre vergilendirmeyi tercih eden mükellefler, bu usulden 
yararlanmak istemediklerini yazı ile vergi idaresine bildirerek belirttikleri tarihten veya izleyen 
takvim yılı başından itibaren, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde 
vergilendirilirler. Öte yandan tercih tek yönlü işlemektedir, şu kadar ki her hangi bir şekilde gerçek 
usulde (bilanço usulü veya işletme hesabı usulü) vergilendirilen mükellefler G.V.K.'nun 46'ncı 
maddesine göre, bir daha hiçbir şekilde basit usulde vergilendirilme yöntemine dönemezler.
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şul ve özel koşulların29 tümünü sağlayan mükellef için bilanço ve işletme hesabı 
usulüne göre basitleştirilmiş veya kolaylaştırılmış bir gerçek usul ile hasılar ve 
gider farkları üzerinden vergilendirilmeyi sağlamaktadır. Öte yandan koşulları 
sağlamamın ya da örneğin vergi değerine bağlı olarak basit usulün koşullarının 
yitirmenin bir daha hiçbir şekilde bu usule dönememek şeklindeki sonucu nede
niyle oldukça önemli görülmektedir.

Basit usulde vergilendirmenin vergi sistemine 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı 
kanunla30 girdiği 1998 yılından önce de vergilendirme usulünü belirleme işlevi 
vergi değerine atfedilmişti ancak götürü usulde vergilendirme usulü için ilişkin 
olarak düzenlenmişti. Götürü usulde vergilendirmenin genel koşullarını düzen
leyen eski 47'nci madde vergi değerine ilişkin daha doğrudan bir düzenleme 
niteliği taşımaktaydı. 2574 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle yapılan ve 3946 
sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle belirlenen miktarlara göre işyeri kirasına iliş
kin olarak "vergi değeri" ölçüsü benzer şekilde götürü usulde vergilendirmenin 
genel koşuları arasında bulunmaktaydı31. Doğrudan doğruya işyerlerinin emlak 
vergisi değerinin belirli tutarları aşmaması koşuluna bağlı olarak uygulanan ver
gi değerinin aynı dönemde yürürlükteki E.V.K.'nun 29'uncu maddesine göre be
yan esasına bağlı ve rayiç bedel olarak anlamak gerekmektedir32. Diğer yandan 
götürü usuldeki vergi değeri ölçüsünün diğer ölçülere önceliği esastır. İşyerinin 
vergi değeri (yani rayiç değeri) öncelikle dikkate alınmakta bu değerin bulun
maması durumunda işyerinin yıllık kirasına bakılmaktaydı. Oysa bugün yürür

29 Usulün özel koşullan daha spesifik ve maktu alım-sahm ya da gayrisafi hasılat şeklinde belirlenmiş 
hadlere bağlıdır ve ticari faaliyetin niteliklerine göre de farklılaştırılmıştır. G.V.K. 48'inci maddesinde 
düzenlenen bu hadler 2013 yılı için şu şekilde belirlenmiştir: "1. Satın aldıkları inalları olduğu gibi veya 
işledikten sonra satanların yıllık alınılan tutarının 75.000 TL. veya yıllık satışları tutarının 710.000 TL.'yı 
aşmaması,
2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş 
hasılatının 37.000 TL. aşmaması,
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 
75.000 TL.) aşmaması".
Aynı maddenin son fıkrasındaki yetki hükmünden yararlanarak 1.1.2013 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere Maliye Bakanlığı Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri 
emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirlemiştir. Bu hadler 
için bkz. 284 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 28 514 (4. Mükerrer sayı ve 31.12.2012 tarihli R.G.

30 29.7.1998 tarih ve 23 417 mükerrer sayılı R.G.

31 2574 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle yapılan ve 3946 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle 
belirlenen miktarlara göre G.V.K.'nun 47'nci maddesi işyeri kirasına ilişkin olarak vergi değeri 
hükmü şu şekilde düzenlenmişti: "İşyerlerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi değerleri toplamı 
12.000.000 lirayı vergi değeri bilinmeyen hallerde yıllık kira bedeli toplamı 1.800.000 lirayı aşmamak (Yıllık 
kira bedelinin emsaline nazaran diişiik bulunması halinde emsal kira bedeli esas alınır".

32 Emlak Vergisi E.V.K. md. 29 madde "Vergi değeri. Emlak Vergisinin mevzuuna giren bina ve arazinin 
rayiç bedelidir.
Rayiç bedel, bina ve arazinin beyan tarihindeki normal alım satım bedelidir".
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lükteki düzenleme doğrudan vergi değeri ölçüsünü kullanmamakta, mahkeme 
kararı ya da yetkili mercii tarafmdan belirlenmiş değeri öncelikle vergi değeri 
olarak almaktadır. Bu durumu vergi değeri ölçüsünün anlam içeriğinin 4369 sa
yılı kanunla 1998 yılından götürü usulde yapılan değişiklik ile 3.4.2002 tarih ve 
4751 sayılı kanunla33 Emlak Vergisi Kanunun 29'uncu maddesinde yapılan deği
şikliklerle aşamalı olarak nasıl değiştiğini yansıtmaktadır.

6. Sonuç

Emlak vergisinin matrah ölçüsü olarak görülmekte olan vergi değeri, diğer 
yandan taşınmazların değerlendirme ve vergilendirme ölçüsü olarak önemli bir 
işleve sahip bulunmaktadır. İşletmelerin aktifinde kayıtlı taşınmazların değerlen
dirilmesi istisnası dışında vergi değerinin taşınmazların herhangi bir vergilendir
me işlemine konu olması durumunda en önemli değer ölçüsü olduğu açıktır. Öte 
yandan doğrudan doğruya emlak vergisi veya diğer servet vergisi olan veraset ve 
intikal vergisi yönünden taşıdığı önemin yanı sıra vergi değerinin başka vergisel 
işlevlere de sahip olduğu anlaşılmaktadır. Asgari ve azami vergilendirme ölçüsü 
olarak, emsal değer ölçüsü, başka kamu gelirlerinin tahakkuk ölçüsü, vergilen
dirme usulünün belirleme ölçüsü gibi başka işlevlere sahip olması taşınmazların 
vergilendirilmesinde belirleyici olan bu ölçünün 2002 yılından beridir idari usule 
bağlı olarak tespitine paralel olarak oldukça iyi, dikkatli ve doğru tespit edilme
sini de gerektirmektedir. Emlak vergisi değerini tespit eden yerel komisyonlarca 
gerçekleştirilen bu takdir işlemi bilindiği gibi dört yılda bir yapılan genel takdir 
dönemlerinde mükelleflerin takdir işlemleriyle ilgili vergi adaletini sorgulama
larına neden olmaktadır. 2013 yılında yeni bir takdir dönemine girerken Anaya
sa Mahkemesinin V.U.K.'nun mükerrer 49'uncu maddesiyle ilgili mükelleflerin 
emlak vergisi vergi değerine karşı dava açma haklarının önünü açan kararıyla34 
birlikte çok daha anlamlı ve önemli hale gelmektedir.

33 9.4.2002 tarih ve 24 721 sayılı R.G.

34 An. Mah. E.2011/38, K.2012/89,31.5.2012 (13.10.2012 tarih ve 28 440 sayılı R.G.) 
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TOBİN VERGİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

Cenker GÖKER1

Özet

"İyice yağlanmış olan uluslararası döviz spekülasyonu çarkının dişlilen arasına 
bir miktar kum serpilmesi" olarak ifade edilen Tobin vergisi günümüzde oldukça 
ilgi gören bir model önerisidir. Uluslararası döviz spekülasyonunun dünyanın 
sonunu getireceği görüşlerinin yanı sıra ekonominin kendi dengesini bulacağı
na ilişkin bakış açılarının merkezinde yer alan bir tartışmadır. Spekülasyonun 
haksız kazanç mı yoksa öngörülerle kâr elde etmek mi olduğu bir yana bırakıldı
ğında Tobin vergisini ilgi odağı haline getirenin verginin muhtemel gelirin nasıl 
bölüşüleceği tartışmasmda olduğu görülmektedir. Vergi hâsılatı, küresel kamu
sal mal olarak kabul edilerek insanlığın geleceği için mi harcanacak yoksa IMF, 
Dünya Bankası gibi kurumlara mı aktarılacaktır. Bugün Tobin vergisine ilgiyi 
ayakta tutan da işte bu paylaşım tartışmasıdır.

1. Giriş

İnsanlık tarihi savaşların tarihidir. Geçmişi hangi bakımdan sınıflandırsa- 
nız karşınıza mutlaka verilmiş bir mücadele, kazanılmış bir zafer veya hüsranla 
biten bir yenilgi çıkmaktadır. Günümüzün küreselleşen dünyasında artık savaş 
dendiğinde insanlarm değil paranm savaşının daha geniş bir çağrışım yaptığı 
görülebilir. Öyle ki, bugün ekonomiler savaşmaktadır; para asker konumunda
dır. Orduları yöneten uluslararası şirketler, çarpışma alanını belirlemekte, para 
ekonomik bir savaşı başlatmakta veya sona erdirmektedir. Ekonomik aktörlerin 
etkileri zaman içinde değişiklik gösterse de para en tehlikeli silah olma özelliğini 
korumaktadır. Örneğin, üretim, pazar payı, ticaret, pazarlama gibi alanlar para

nın para kazandırdığı dönüşümlere karşı güç kaybetmektedirler. Üretim, satış 
gibi unsurlardan daha etkin bir biçimde paranın para kazandırması olgusunda

1 Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı, 
cenkergoker@yahoo.com
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dönüşüm noktası Bretton Woods2 para sisteminin terk edildiği 1973 yılıdır. Bu 
tarihten sonra tüm dünyada küreselleşme özellikle ekonomi ve teknoloji alanın
da ivme kazanmıştır. Bunun para piyasalarındaki etkisi üretim faktörleri yerine 
paranın bizzat para kazanma aracı olmasındaki mekanizmaların artması olmuş
tur. Örneğin bu dönemde atipik sözleşme çeşitleri, hisse senedi, devlet tahvili, 
devlet bonosu gibi yatırım araçlarına ilginin artması nedensiz değildir. Petrol 
fiyatlarındaki yükselme, üretim maliyetlerinin artmasına, maliyetlerin artması 
istihdamın azalmasına etki etmekte, sermayenin üretim faktörlerine yatırılması 
yerine daha karlı ve risksiz olan para yönetiminin seçilmesine yönelinmektedir. 
îşte bu noktada spekülatif sermaye hareketleri olgusu ortaya çıkmaktadır. Öyle 
ki, spekülasyon artık bir ticaret aracı konumuna gelmiştir. Ancak uluslararası 
mali sistemin bir şekilde korunması gerekliliği düşüncesi olgunlaşmaya başla
mıştır. Bu aşamadaki çeşitli öneriler1 arasında Prof. Dr. James Tobin'in kendi 
adıyla özdeşleşen Tobin Vergisi4 önerisi öne çıkmaktadır.

Dünyada ve Türkiye'de Tobin vergisi ile ilgili pek çok bilimsel çalışma ya
pılmıştır. Çalışmaların içeriklerinde temel bir soruya cevap arandığı gözlemlene
bilir. Soru şudur; Tobin vergisi olmalı mı olmamalı mı? Tobin vergisi sadece ve 
sadece tüm dünyada geçerli olduğu bir aşamada gerçekten başarılı olabilecek bir 
niteliğe sahiptir. Bu nedenle, birbirinden çok farklı vergi sistemlerinin mevcut 
olduğu günümüz dünyasında ortak bir uygulama yaratılması gibi ütopyadan 
çok, incelemede Tobin vergisi anlamlandırılmaya çalışılacaktır.

2 "Sanayileşmiş ülkeler İkinci Dünya Savaşı sona ermeden önce 1944 yılında dünya ticaretini 
serbestleştirecek, ülkeler arasında çok yanlı denkleşmeyi sağlayacak, savaşta yıkılan ekonomilerin 
onanmını hızlandıracak bir süreç oluşturmak amacıyla New Hampshire eyaletinin Bretton-Woods 
kasabasında düzenlenen bir konferansta bir araya gelmişlerdir. IMF ve onun ikiz kuruluşu niteliğinde 
olan Dünya Bankası bu konferansta tasarlanmıştır. Bretton Woods sisteminin amaçlan şöyle 
sıralanabilir: 1) Döviz kurlarının istikran, 2) Döviz denetimi ve ithal kısıtlamalarının kaldırılması, 
3) Yeterli uluslararası likiditenin sağlanması. 1973 yılında başlıca sanayileşmiş ülke paralarının 
dalgalanmaya bırakılması ile sistem yıkılmıştır." Soyak, Alkan- Bahçekapılı, Cengiz, "İktisadi Krizler
imi Politikalan İlişkisi Ve Finance And Development Dergisindeki Yansımaları", İktisat, İşletme ve 
Finans Dergisi, Yıl.13, Sayı.144,1998, s.49.

3 Uluslararası mali sistemin varlığım sürdürebilmesine ilişkin değişik görüşlerin aynntılı incelemesi 
için bkz. Erdoğdu, Seyhan, Küresel Mali Reform ve Tobin Vergisi, Mülkiye Dergisi, Sayı: 229, Cilt: 
XXV, s.133-147.

4 Tobin Vergisi ile ilgili ilginç bir saptama yapılabilir. Şöyle ki, James Tobin global ekonomiye inanan 
ve köklerinde Keynesyenci bir iktisatçı olmasına ve getirdiği öneri uluslararası ekonominin varlığının 
devamı için gerekli bir fren mekanizması amacı taşımasına karşılık, Tobin Vergisi önerisine en çok 
sahip çıkanlar küreselleşme karşıtlarıdır. Bu durum gerçek bir ironi oluşturmaktadır. James Tobin'in 
kendi görüşlerinin küreselleşme karşıtı alanlarda kullanılması üzerine düşünceleri için bkz. Tobin, 
James, "They Are Misusing My Name", Der Spiegel, 02.09.2001.
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2. Tobin Vergisi Önerisi

2.1. Tanımı

Ulusal paraların dönüşüm değerini sabitleyen Bretton Woods sisteminin 
1970'li yılların başında yıkılmasının ardından fiilen yürürlüğe giren dalgalı kur 
sistemi ile birlikte ekonomiler üzerinde etkilerini hissettirmeye başlayan döviz 
kuru dalgalanmaları, istikrar ihtiyacını gündeme getirmiştir. Tobin vergisi, bir ta
raftan paranın mal gibi alınır satılır hale gelmesini, diğer taraftan da bunun bir 
spekülasyon aracı olarak kullanılarak paranın ölçü birimi olma özelliğinin yitiril
mesini, döviz ticareti maliyetlerinin pahalı hale getirilerek kur dalgalanmalarının 
azaltılmasını amaçlayan, bir paranın bir başka paraya dönüştürülmesine ilişkin 
spot3 işlemler üzerine ad-valorem bir vergi konulması düşüncesi olarak ortaya çık
mıştır6. Spot döviz alım satım işlemleri üzerine getirilecek düşük bir orana sahip 
olması önerilen bir vergidir. Oran için % 0,2, % 0,5 ve % 1 gibi değişik alternatifler 
önerilmiştir7. Bu verginin en temel amacı ani yabancı sermaye giriş çıkışının eko
nomiler üzerinde gösterdiği olumsuz etkilerin azaltılmasıdır. Tobin vergisi asla 
yabancı sermaye giriş çıkışını engellemek amacını gütmemektedir. Uzun vadeli 
yatırımlar söz konusu olduğunda verginin maliyeti yok denebilecek kadar azal
maktadır; oysa kısa vadeli döviz alım satımlarına bu vergi uygulandığında ciddi 
bir matraha ulaşılabilmektedir. Bunu daha net biçimde açıklayan ifadeyi bizzat 
Tobin kullanmaktadır8; "İyice yağlanmış olan uluslararası döviz spekülasyonu  
çarkının dişlileri arasına bir m iktar kum serpilmesi"  Tobin vergisinin amacıdır. 
Dolayısıyla yabancı sermaye giriş çıkışı değil, bunun ekonomileri yutan bir spe
külasyon canavarına dönüşmesi engellenmeye çalışılmaktadır. Söz konusu spe
külasyon canavarmın yol açtığı krizlerin9 dünya genelinde etkisini gösteren bir 
büyüklüğe sahip olması konunun öneminin anlaşılması bakımmdan anlamlıdır.

5 Spot kavramı, ekonomi yazınında herhangi bir şeyin karşılığı olarak ödenen bedel olarak ifade 
edilmektedir. Hindle, Tim, Pocket Finance, The Economist Books, Profile Books Ltd, London, 1997, 
173-174.

6 Yılmaz, Celali, Döviz Kuru İstikrarının Sağlanmasında Vergi Politikasından Yararlanılması: Tobin 
Vergisi, Active Finans Dergisi, Sayı:24, Mayıs-2002, s. 183.

7 Tobin, James, A Proposal For International Monetary Reform, The Eastern Economic Journal, Vol.4, 
s.156.

8 "I therefore regretfully recommend the second, and my proposal is to throw some sand in the wheels o f our
excessively efficient international money markets.", "......That is why I think we need to throw some sand in the
xuell-greased wheels.", Tobin, A Proposal.., s. 4 ve 12.

9 Kısa dönemli döviz giriş çıkışının yarattığı krizlere 1994 Meksika, 1994 Türkiye, 1997 Güneydoğu 
Asya, 1998 Rusya, 1999 Brezilya, 2000 Türkiye, 2001 Türkiye krizleri örnek gösterilebilir. Tüm bu 
krizlerin bir kartopunun çığa dönüşmesi gibi kronolojik biçimde sıralanmasındaki anlam kadar, 
bu krizlerin ortak noktasının ani döviz giriş çıkışı sonucu oluşan konjonktürde devalüasyonla 
sonuçlanması da önem taşımaktadır.
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1.2. Tobin Vergisi Önerisinin Ortaya Çıkışı

Tobin vergisi10, sabit döviz kuru sisteminin terk edildiği 1970'li yılların ba
şında "sıcak para" olarak da nitelendirilen bir ülkeye döviz giriş çıkışının o ülke 
ekonomisine zarar vereceği inanışı ile ortaya çıkan bir öneridir. Küreselleşme 
denen ve ulusal düzeyde idari, toplumsal ve kültürel her türlü sınırlamanın yı
kılmasına yönelik saldırılarla başlayan süreçte, finans piyasalarının serbestleşti
rilerek sermayenin nemalandırılacağı yeni finansal türev araçlarının geliştirilme
siyle bugünkü noktaya gelinmiştir11. Dünya genelinde geçerli, uluslarüstü bir tek 

para biriminin olmadığı, dolayısıyla birden fazla para birimi ve bunlar arasında 
"kur"larm  mevcut olduğu bir ortamda kur istikrarının sağlanması ihtiyacı orta
ya çıkmaktadır12. Bu sebeple kurlarda istikrar sağlanması her halükarda "kur"u 
ortadan kaldırılamadığı sürece en iyi ikinci13 çözümdür14.

Tobin vergisinin uluslararası şirketler eliyle küreselleşmenin oyun alanına 
dönen dünya piyasalarının sağlıklı işleyebilmesi için küreselleşme karşıtı olma
yan bir bilim adamı tarafından önerilmesi doğaldır. Uluslararası piyasalar her 
şeyi ele geçirdiklerinde, geriye elde edilecek bir sermaye, bir kazanç kalmayacak
tır. Dolayısıyla ekonomik küreselleşme oyununun kuralı "hiç kural olmaması" 
değildir. Kendi kendini yok edecek adımların engellenmesi küreselleşme aktör
lerinin önem verdiği bir zorunluluktur. Bu noktada ulus devletlerin küreselleşme 
karşısında ulusal çıkar çatışmalarının ötesinde uluslararası piyasaları korumakla 
görevli birer jandarmaya çevrildiği, buna bir direnç gösterildiği noktada IMF ve 
Dünya Bankası gibi kuruluşların kara listesine girmek gibi bir tehdidin de her

10 "Bu öııeri ilk defa, James Tobin'in 1972 ı/ılında yazdığı bir kitabında (The New Economics: One Decade 
Older, 88-93) yer almıştır. Tobin bu önerisini 1978 yılındaki Doğu Ekonomik Birliği (Eastern Economic 
Association)’daki Başkanlık konuşmasında genişletmiş, bu konuşması dalıa sonra aynı derneğin dergisinde 
(Eastern Economic journal, 4, 1978) de basılmıştır. Tobin bu önerisinde bir dövizin diğerine dönüştürüldüğü 
spot piyasalarda alınacak uluslararası tek tip bir dönüşüm vergisinin kısa dönemli sermaye hareketlerinin 
dolaşımını engelleyeceğini açıklamıştır (Tobin, 7978: 155)." Akdiş, Muhammet, Kısa Vadeli Sermaye 
Hareketlerinin Yol Açtığı Finansal Krizler ve Bu Krizleri Önlemede Kullanılabilecek Araçlar: Tobin 
Vergisi, Denizli, 2004, s.13, http://makdis.pamukkale.edu.tr/Mak21.htm. (erişim 25.04.2012)

11 Yeldan, Erinç, Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendirmeler, 
Praksis, 2000 Yaz, Sayı:7, s. 3.

12 Tobin, A Proposal..., s.4.

13 The Feasibility Of an International "Tobin Tax", Economic Affairs Series, ECON 107 EN (PE 
168.215)- March 1999,s.4, http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/econ/107_en.htm 
(erişim 25.04.2012)

14 Yılmaz, agm., s.185.
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zaman mevcut olduğu unutulmamalıdır15. Aksine bir düşünce içinde yaşanılan 
zamanın kavranmasını anlamsızlaştırmaktadır.

Tobin vergisiyle ilgilenilmesindeki bir başka önemli nokta, verginin uygu
lanmasının devamlı olarak piyasaların kötü çocuğu olarak lanse edilen spot dö
viz işlemlerinin spekülasyon aracı olarak kullanımına bir engel teşkil edebileceği 
ve böylece oluşacak zararların azalacağı inancıdır.

2.3. Tobin Vergisinin Sisteme Entegrasyonu Tartışmaları

Tobin vergisi önerisinin 1990'lı yıllarda daha etkin bir biçimde tartışılmaya 
başlanmıştır. Bunun nedeni 1990'lı yıllarda iki kutuplu dünyadan tek süper gü
cün ABD olduğu bir düzene geçilmesi ve onun şekillendirmeye çalıştığı dünya 
siyasetinin ve küreselleşme olgusunun etkin biçimde her toplumda hissedilmeye 
başlamasıdır. Öyle ki küreselleşmenin aktörleri G-816 ile küreselleşme karşıtları
nın17 düşünsel çatışmaları bugün de devam etmektedir.

Tobin vergisi bu fikir çatışmalarının merkezinde yer alması sebebiyle önem
lidir. Tobin vergisinin aslında küreselleşmeyi savunan bir iktisat profesörünün 
önerisi olmasına rağmen küreselleşme karşıtlarının ısrarla savundukları bir kav
ram olması ilginçtir. Küreselleşme karşıtlarının bu öneriye sıcak bakmalarının 
sebebi yabancı sermayenin sadece spekülasyon sayesinde elde ettiği karların 
aslında o ülkede yaşayan insanların emeklerinin sömürülmesi anlamına gelece
ğine ilişkin savlarını özetleyen şu sloganda gizlidir; "Dünya satılık değildir"18 
(Le monde n'est pas une marchandise). Gerçekten de yabancı sermayenin ülkeye

15 "Dünya iktisadında ve dünya toplumımda meydana gelen konteks değişiklikleri içinde milli devlet, randıman 
gücünün sınırına erişmişse bu örgütlenme biçimi ile birlikte lıeııı küresel başıboşluk içinde bulunan kapitalizmin 
siyasi tedbirlerle evcilleştirilmesi hem de yarım yamalak da olsa demokratik işlet/işe sahip olan bu yegane devlet 
numunesi tehlikeye girmiş bulunmaktadır. Bu demokrasi biçimini, yani ıııoderıı toplamların keııdi üzerlerinde 
demokratik bir nüfuz ve tesir uygulamasını, milli sınırların dışında da geliştirebilmek mümkün ıııüdiir?”, 
Habermas, Jürgen, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Bakış Yayınları, İstanbul, 2002, s.25.

16 Kısaca G-8 olarak adlandırılan Gleneagles 8 belirli bir idari yapılanması olmayan bir birliktir. 1975 
yılında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'in günün ekonomik sorunlarını görüşmek üzere 
Almanya, Japonya, ABD, İngiltere ve İtalya devlet ve hükümet başkanlarını Paris yakınlarındaki 
Rambouillet şatosuna davet etmesi ile başlayan, 1976'da Kanada ve 1998'de Rusya'nın katılımları 
ile bugünkü sayısına ulaşan birlik, kendini küreselleşmenin etkilerinin yönetimi konusunda yetkili 
görmektedir, www.g8.gov.co.uk. (erişim 25.04.2012)

17 Küreselleşme karşıtlığı pek çok sivil toplum örgütünün desteklediği, dünya siyasetinin birkaç 
ekonomik süper gücün elinde olmasına bir karşı duruştur. Bu sivil toplum örgütleri içinde en öne 
çıkanı ise bugün üye sayısı yüz binleri bulan "Association pour une Taxation Financières pour 
l'aide aux Citoyens" (ATTAC) dır. Örgüt hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. vvww.attac.org. (erişim
25.04.2012)

18 Grefe, Christiane-Greffraht, Mathias-Schumann, Harald, ATTAC: Küreselleşmeyi Eleştirenler Ne 
İstiyorlar, Çitlembik Yayınları 25, İstanbul, 2003, s.15.
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giriş ve çıkışı arasındaki döviz kuru farkı nedeniyle elde ettiği kârın başka bir 
açıklamasını bulmak da zor gözükmektedir19.

Tobin vergisinin tüm dünyada uygulanmasını savunanların ortak görüşü 
Tobin vergisinin küresel bir adalet için bir araç olabileceğidir. Öyle ki verginin, 
yani uluslararası şirketlerin sadece spekülasyona bağlı olarak elde ettikleri ge
lirleri, gelir dağılımının daha adaletli olduğu bir dünya için kullanılabilecektir20. 
Tobin vergisi ile elde edilecek paranın uluslararası kamusal mal21 olarak açlık, 
yoksulluk, çevrenin korunması, silahsızlanma, hastalıklarla mücadele gibi amaç
larla kullanılabileceğine inanılmaktadır. Gerçekten de aşağıda belirtileceği üzere 
Tobin vergisi başarılı bir şekilde uygulanabilirse teorik olarak yıllık 100 ile 400 
milyar dolar arasında değişen bir para toplanabilecektir. Meblağın büyüklüğü 
vergiye ilginin sebebini de özetlemektedir.

Tobin vergisine karşı çıkanların iddiaları hem bu verginin uygulanmasının 
imkânsızlığı22 hem de gereksizliğidir. Bunun küresel ticaretin gelişmesini engel
leyeceği üzerinde durulmaktadır. Buna karşın asıl direnç noktası hiçbir ülkenin 
vergiyi henüz dünyada bir fikirbirliği oluşmadan yürürlüğe sokmak istememe
sidir. Devletler bunu yaptıklarında sıcak paranın kendi ülkeleri yerine başka 
finans merkezlerine kayacağından kuşku duymamaktadırlar. Bu, gerçekten de 
alınabilecek bir risk değildir.

3. Tobin Vergisi'nin Anlamlandırılması

3.2. Tobin Vergisi Sisteme Dahil Edilmezse Oluşacak Sonuçlar

3.1.1 Genel Olarak

Tobin vergisinin ortaya çıkması, bugün uluslararası ekonomik piyasaların 
spekülasyonlara açık konumu ve hassasiyeti nedeniyle, gerçek anlamda ileri gö
rüşlü bir öneri olarak görülmelidir. Öyle ki, Bretton Woods para sisteminin çökü
şü sonrasında bunun piyasaları olumsuz etkileyeceğini düşünen Tobin'in bugün 
ne kadar haklı olduğu peş peşe gerçekleşen ekonomik krizlerle doğrulanmakta-

19 Buna ek olarak söz konusu durumu şu sözlerle açıklamak mümkün görünmektedir. "Dünyanın 
şirketleştirilmesi, piyasalara, demokrasiye, insan haklarına, klasik liberalizmin temel ideallerine ve 
aydınlanma düşüncesine büyük bir saldırı olarak ortaya çıkmaktadır." Chomsky, Naom, "Dünyarun 
Şirketleştirilmesi, Demokrasiye Saldırıdır", Cumhuriyet, 30.12.1998.

20 Colman, Tony, Tobin Tax: A Tool For Global Justice, http:/Avww.fabiansociety.org.uk-/ 
documents /ViewA Document.asp?ID=44&CatID=52.. s.2, (erişim 25.04.2012)

21 Uluslararası kamusal mallar ile ilgili ayrıntılı bilgi için Üren, Arsan, Kamu Mâliyesi Alanında Yeni 
Bir İnceleme Konusu: Uluslararası Kamusal Mallar, AÜSBFD, Cilt:47, S :l, s.403-426. ve Ortaç, Fevzi 
Rıfat, Global Kamu Mallan ve Finansmanı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004.

22Tobin, bizzat ABDvergininkarşısındaoldukçauygulanmasınınmümkünolmadığınıbelirtmektedir., 
Colman, agm, s.3.
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dır. Ekonomik krizlerin uluslararası piyasalar kadar ülkelerin mali politikalarını, 
sosyal yatırımlarını vb. pek çok dengeyi olumsuz etkilediği gözden kaçırılmama
lıdır. Sermaye birikimi yatırıma, istihdama, sosyal refaha dönüşebilecekken, bu
ralara aktarılabilecek kaynaklar birkaç uluslararası şirketin spekülasyon aracını 
kullanarak elde ettiği kâra dönüşebilmektedir. Bu nedenle uluslararası piyasala
rın sağlıklı işlemesini sağlayacağı düşüncesi kadar, bir güvenlik önlemi olarak 
da görülen Tobin vergisi uluslararası sisteme dahil edilmezse oluşacak sonuçlar 
önem kazanmaktadır.

3.1.2. Piyasaların Sıcak Paraya Hassasiyeti ve Mali Krizler

Uluslararası para piyasaları küreselleşme sürecinin de etkisiyle paranın 
gün içinde tüm dünyayı dolaştığı bir sistemle varlığını sürdürmektedir. Küre
selleşme olgusu mali piyasalarda, sermayenin rahatça dolaşabilmesini ve yük
sek getiri potansiyelini işletmektedir. Finansal krizler, söz konusu küreselleşme 
noktasıyla birleştiğinde kaçınılmaz birer son olmaktadır. Öyle ki, sıcak paranın 
ülkeden hızla kaçmasıyla başlayan krizler, geride çekirge sürüsü girmiş ve talan 
edilmiş bir tarlaya dönmüş ekonomiler bırakmaktadır23. Bu ekonomilerin kriz 
sürecinden çıkması için yardımcı olan IMF'nin krize giren ülkeyi mi yoksa ser
maye sahiplerini mi korumaya çalıştığı ise siyasal çevrelerde tartışma konusu 
olmaktadır21. Uluslararası para piyasalarının ulusal ekonomiler üzerindeki yıkı
cılığı siyasal boyuttaki tartışmaları da alevlendirmektedir25. ATTAC (Association 
for the Taxation of Financial Transactions and Aid to Citizens, editörün notu) gibi orga
nizasyonların ortaya çıkışı da bu sürece denk gelmektedir. Ayrıca, sürekli hare
ket halindeki uluslararası sermayenin yaklaşık % 80'inin geldiği ulusal piyasayı 
bir hafta içinde terketmesi, piyasaların bu giriş çıkışlara hassasiyet göstermesine 
yol açmaktadır. Merkez Bankalarının olası bir kriz için rezerv artırımına gitme

23 Güneş, Hurşit, Piyasalardaki Asimetri, Milliyet, 05.05.2004.

24 Örneğin, 1997 Güneydoğu Asya Krizinde IMF'nin isteklerini yerine getiren Endonezya'da Asya 
krizinde yurtdışına çıkan sermayenin tekrar yurtiçine çekilebilmesi amacıyla faizlerin yükseltilmesi 
önlemi mevcut borç oranlarının yüksekliği ve mali kurumların zayıflığı nedeniyle ekonominin daha 
da zayıflamasına yol açmıştır. Endonezya'da şirketlerin yüzde 75'i iflas etmiştir. Sermaye yeterlik 
oranı yüzde 4'ün altında olan bankalardan yeniden yapılandırma programı sunmaları istenmiş, 
uygun bulunan 9 bankaya merkez bankası tarafından likidite desteği sağlanmış, bu destek karşılığında 
kurucu ortakların 16 milyar dolar tutarındaki aktifleri rehin alınmış, dört yıl içinde de sağlanan 
desteğin geri ödenmesi öngörülmüştür. Yeniden yapılandırma programı uygun bulunmayan 38 
banka ise kapatılmıştır. Buna karşılık IMF politikalarını uygulamayarak krizi atlatmaya çalışan 
Malezya'da bu durumlar yaşanmadan başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Tulay, Burçak -  Erdönmez, 
Pelin Ataman, Küresel Krizlere Yeni Yaklaşımlar, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, 1999, 
S: 31, s.5.

25 Bu noktadaki tartışmalarda belki de en çarpıcı çözüm önerisi Dünya Bankası eski Başkan Yardımcısı 
Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz'den gelmektedir. Stiglitz şöyle demektedir: "IMF ile yakıtı ilişki 
tehlikelidir. IMF ile ilişkiniz ııe kadar uzak olursa, o kadar iyidir. IMF politikası size uymuyorsa, yapmayın", 
Stiglitz, Joseph, "Sıcak Paraya Vergi Koyun, IMF'den Uzak Durun", Hürriyet, 29.04.2004.
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leri ve rezerv miktarının artması fiziksel yatırımlara dönüşebilecek kaynakların 
piyasalardan çekilmesi sonucunu doğurmaktadır26. Krizler sonrası kalkınma için 
kullanılacak kıt kaynakların tüketilmesi, piyasaların uzun yıllar etkilenmesine 
neden olmakta, dış borçlar yükselmekte ve ekonomik dengeler bozulmaktadır27 
ki, bu durum paranın yıkıcı gücünü göstermektedir.

Kısa dönemli sermaye hareketlerinin ulusal ekonomi açısından bir kriz ne
deni olduğu gerçeğiyle hareket edildiğinde ülke parasmın suni olarak değer
lenmeye başladığı ve bunun cari açık oluşturduğu görülmektedir28. Dolayısıyla 
sıcak para giriş çıkışına vergi konulması önerisi olan Tobin vergisi sisteme dahil 
edilmezse oluşacak sonuç, sonu gelmeyen mali krizlerdir. Bu noktada aslında so
nuç tektir; krizlerin sürekli olarak yinelenmesi. Bu tek sonuç bizi tek bir çözüme 
götürmektedir. Döviz kuru istikrarının sağlanması, planlı ve sağlıklı bir ekono
mik büyümenin anahtarı olduğundan, yıkıcı uluslararası sermaye hareketlerinin 
kontrol altına alınması bir zorunluluktur.

3.2. Tobin Vergisi Sisteme Dahil Edilirse Oluşacak Sonuçlar 

3.2.1. Genel Olarak

Küreselleşme olgusunun dünyadaki yansımaları, sistemin bu şekilde devam 
etmesi zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olacağı noktasında somut
laşmaktadır. Kuzey dünya diye nitelendirilebilecek kuzey yarım küre ülkeleri 
neredeyse dünyadaki tüm üretime, teknolojiye yön vermekteyken29, güney dün
ya sadece yaşam savaşı içindedir. Tobin vergisinin sisteme dahil edilmesinin 
getirileri30 oldukça fazladır. Bu nedenle Tobin vergisinin ekonomik sistemde ya
ratabileceği değişimler ile sosyal düzende oluşturabileceği gelişmelerin irdelen
mesi gerekir. Bununla beraber her iki alanda yaratılan farklılaşmaların birbirle
rine de etki edeceği unutulmamalıdır. Öyle ki, ekonomik bir gelişme sonucunda 
toplumsal refahın artacağı öngörüsü her zaman doğru olmayabilir. Örneğin bir 
ülkenin gayri safi milli hâsılasında bir yıl içinde % 10'luk bir artış o ekonomi

26 Özyürek, Mustafa, Sıcak Paradan Vergi Alınabilir mi? Finansal Forum Gazetesi, 28.02.2002.

27 Gökbel, Doğan, Uluslararası Bir Vergi: Tobin Vergisi, Sanayide Yeni Ufuk, Eskişehir Sanayi Odası 
Dergisi S.24, Temmuz-Eylül 2002, s.16-18.

28 Stiglitz, agm.

29 Avustralya, Yeni Zelanda vb. gibi güney yarım kürede olan ancak ekonomik ve sosyal yaşantıları 
Kuzeydekilerle aynı seviyede olanlar da Kuzey dünya kavramı içinde yer almaktadırlar.

30 Ancak böyle bir sayma yöntemine gidilse Tobin vergisinin yapabileceklerinin öngörüsü anlamında 
şunlar söylenebilir. Tobin vergisi işlerlik kazandığında, önemli büyüklükte bir vergi geliri sağlanabilir, 
global krizlerin önlenmesi konusunda yardımcı olabilir, vergi daha çok yüksek gelirliler tarafından 
ödeneceğinden toplumsal dayanışma aracı olarak görülebilir, uzun vadeli sabit yabancı sermayeyi 
teşvik edebilir, piyasaya giriş yapanlar içindeki spekülatif yatırımlar ile gerçek yatırımlar arasındaki 
fark belirginleşir vb.
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nin gerçekten bir gelişme içinde olduğu izlenimi verse de gelirden alman pay 
ile nüfus arasındaki dengenin irdelendiği Lorenz Eğrisi31, gerçek sosyal refah 
artışını belgeleyecektir. Tobin vergisinin ekonomide yaratabileceği gelişimlerin 
aynı zamanda sosyal alanda da olumlu etkilerinin bulunması gerektiği düşünce
si elde edilecek vergi gelirinin Tobin'in önerisinde olduğu gibi IMF veya Dünya 
Bankasına mı aktarılacağı32 yoksa yoksulluk, AIDS hastalığı ile savaş gibi sosyal 
alanlara mı kaydırılacağı önem kazanmaktadır. Konunun dünya gündemindeki 
yeri bu tartışmalarda yoğunlaşmaktadır.

3.2.2 Tobin Vergisinin Ekonomik Sisteme Katkısı

Tobin vergisinin uluslararası ekonomik sisteme yapabileceği katkılar, söz 
konusu vergi henüz dünya çapında bir uygulama olanağı bulmadığı için varsa
yım düzeyindedir. Ancak bugün bilim dünyasında kabul gören gerçeklerin bir 
zamanlar birer teorem olduğu düşünülürse aşağıdaki paragraflarda irdelenenle
rin gerçekleşme olasılığının yüksekliği de anlaşılabilir.

Tobin vergisinin muhtemel uygulamasında dünya çapında toplanabilecek 
miktarın belirlenmesi gerekir. Tobin vergisi ile elde edilebilecek gelir miktarının 
büyüklüğü, verginin oranı, kısa vadeli spekülatif işlemleri ne miktarda azalt
masının hedeflendiği, hangi tür ve ne büyüklükte işlemlerin vergiden müstesna 
tutulacağı ve ne kadar vergi kaçağının ortaya çıkabileceği gibi birkaç değişkene 
bağlı bulunmaktadır33. Günlük döviz ticaret hacminin 1 trilyon dolar olduğu, iş
lemlerin % 20'sinin vergiden müstesna olduğu, ilave bir % 20 oranında vergi 
kaçağı olduğu ve işlem hacminin vergi sonrasında % 50 oranında düştüğü var
sayımıyla, vergi oranının % 0.5 ve % \" olduğu durumlara ilişkin vergi hasılatı 
rakamları sırasıyla 360 ve 720 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır34. Önerinin 
bu büyüklükteki muhtemel gelir miktarından daha da önemli sonucu global fi- 
nansal krizlerin öngörülmesi konusunda bazı sinyaller sağlayarak bunların en
gellenmesine yardımcı olabilmesidir. Öyle ki, finansal krizler sonucu spekülatör
lere akıtılan paraların yanında, çöken ekonomileri kurtarmak için harcanan mik
tarların elde edilecek geliri aşabileceği kabul edilmektedir35. Bu sebeple Tobin

31 Lorenz Eğrisi, toplumda gelir bölüşümündeki eşitsizlikleri ortaya koymak üzere geliştirilen iktisat 
teorisinin tahlil araçlarından biridir.

32 Tobin, A Proposal..., s.159.

33 Yılmaz, Celali, Döviz Kuru İstikrarsızlıklarının Azaltılmasında Vergi Politikasından Yararlanılması: 
Tobin Vergisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2001, s.56.

34 Yılmaz, age. 56.

35 "... Uluslararası piyasalarda yaşanan finansal krizler sonrasındaki giderek artan hiikUmetler düzeyinde 
kurtarma operasyonları ahlaki çökiiııtü problemleri de yaratmakta ve daha büyük spekülatif hareketleri teşvik 
etmektedir. Bu eğilim, gelecekte yaşanacak krizlerin G-7 ülkelerindeki para otoritelerinin mücadele giiciinii 
aşabileceği ihtimalini gündeme getirmektedir." Felix, agm. s .l, (Yılmaz, age., s.80'den naklen)
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vergisinin küresel krizlerin en azından öngörülebilir olmasına yardımcı olacağı 
düşünülebilir.

Tobin vergisinin yaratacağı bir başka etki toplumsal olarak tercih edilmeyen 
bir işlemi, ki bu işlem spekülatif amaçlı olmaktadır, cezalandırma fonksiyonu
dur. Sigara, içki gibi kişiye ve topluma zarar verici nitelikteki ürünler üzerin
den alınan ve günah vergileri36 olarak adlandırılan vergilerin caydırma işlevine37 
benzer şekilde işlerlik kazanması mümkündür33. Bu şekilde spekülatörler finans 
piyasasında işlem yapmadan önce iki kere düşüneceklerdir.

Tobin vergisinin bir diğer ekonomik sonucu uzun vadeli sabit sermaye 
yatırımlarını teşvik edebilme fonksiyonudur. Uzun süre ülkede kalan yabancı 
sermayenin vereceği vergi miktarı katlanılabilir düzeydedir. Bu sayede ülkeye 
gelen sıcak para ülkede kalabileceği kadar uzun süre kalıp yatırıma yönelerek 
mevcut istihdamı artırıcı bir etki yaratabilecektir. Aynı zamanda sosyal bir etki 
olan istihdam yönelişi ekonominin çarklarının dönmesini ve bu sayede diğer ver
gi gelirlerinin artmasını da sağlayacağından ekonomik gelişimi hızlandıracaktır.

Geniş tabanlı finansal işlemler vergisi gibi bir verginin uygulanması halinde 
ortaya çıkacak etkilerden biri de elde edilecek vergi miktarı sebebiyle diğer vergi 
gelirlerine ihtiyacın azalması olacaktır39.

Tobin vergisinin ekonomik sisteme katacakları, böyle bir verginin uygulan
ması imkânsız olarak kabul edilse dahi tartışılmaya değer olduğunu göstermek
tedir.

3.2.3. Tobin Vergisinin Sosyal Adalete Katkısı

Tobin vergisinin ekonomik etkilerinin yanında toplumsal hayata katacağı 
çeşitli olumlu sonuçlar da mevcut olabilir.

Öncelikli olarak iyice yağlanmış olan uluslararası döviz spekülasyonu çarkının 
dişlileri arasına bir miktar kum serpilmesi sonucunda krizlere öngörülebilirlik sağla
nacaktır. Bunun ekonomik sonuçları dışında toplumsal hayata da olumlu yansı
yacağı açıktır. Öyle ki, krizler sonrası oluşan işsizlik, gelir dağılımdaki eşitsizlik

36 Günah vergileri (sin taxes) toplumsal maliyet yaratan nesneler üzerine konulan vergilere verilen bir 
isimdir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "Sin Taxes: What Are They & What Are The Benefits 
and Harms From Imposing Them", http://www.ctkidslink.org-/publications/bud05sintax02.pdf. 
(erişim 25.04.2012)

37 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Göker, Cenker, Yönlendirici Vergilendirme, Turhan Kitabevi, 
Ankara, 2011.

38 Yılmaz, age., s.82.

39 Yılmaz, age., s.96.
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kavramları gibi ekonominin kötü gidişini gösteren unsurlarda iyileşmeler görü
lebilecektir. Krizler son bulduğunda artık sermaye kaçışı söz konusu olmaya
cak, dolayısıyla istihdam kendi dengesini bulabilecektir. Bu çok genel ekonomik 
sonucun yanında Tobin vergisinin bugün uluslararası politik arenada destek 
görmesinin asıl nedeni elde edilecek vergi gelirinin harcanacağı alanlara ilişkin 
düşüncelerdir.

James Tobin ilk önerisinde, sağlanacak gelirin IMF ya da Dünya Bankası gibi 
bir kuruluşa ödenmesi gerektiğini savunmuş, ancak daha sonraları vergi geliri
nin bu uluslararası kuruluşlar ile vergiyi fiilen toplayan devletler arasında pay- 
laştırılabileceğini kabul etmiştir40. Oysa ATTAC gibi küreselleşme karşıtları vb. 
kurumlar adil bir paylaşım için Tobin vergisinin bir şans olduğu görüşündedir
ler. Elde edilecek gelir ne kadar olursa olsun "spekülasyonları önlemeyi amaçlayan 
bir sistemin geliri" olacağından kullanım yeri ayrı bir önem taşımaktadır. Küresel
leşme karşıtlarının neden küreselleşmenin ürünü olan/olacak Tobin vergisi geli
rinin paylaşımı konusunda ısrarla yönlendirmelerde bulundukları akla gelebilir. 
Elde edilebilecek gelir hafife alınmayacak bir miktardır. Zaten paylaşıma ilişkin 
tartışmaların başlıca nedeni debudur. Tüm bu insani değerlerine karşın bugün 
için uygulanmayan bir verginin gelirinin ne olacağını tartışmak konuyu sadece 
politik alanda tutmaya yaramaktadır ki, konunun politik arenada kalış süresi ne 
kadar uzarsa verginin uygulanma şansının o kadar azalacağı açıktır. Bu nedenle, 
aslında teknik bir konu olması gereken tartışma miras kavgasına dönüşmekte
dir. Verginin asıl amacı zaten bu tür kavgaları önlemek ve güçlü olmayan ulusal 
ekonomi aktörlerine yaşam şansı vermek olduğundan politik tartışmaların bir 
kenara bırakılması gerekmektedir.

Tobin vergisinin ulusal ekonomilerin ayakta kalmasına yardımcı olacağı 
varsayımı üzerine yukarıda yapılan tüm incelemeler aslında verginin sisteme 
entegrasyonu konusundaki neticelere bağlı olduğundan, vergi hâsılatı küresel
leşme karşıtlarının istediği yönde kullanılmasa bile ulusal ekonomilere olumlu 
etkisinin olacağı ve bunun devletlerin refah düzeylerinde artışa yol açacağı tah
mini bu kısımda son olarak belirtilmelidir.

3.3. Tobin Vergisinin Sisteme Entegrasyonu Konusunda Bir 
Önsöz

Tobin vergisinin sisteme entegrasyonu denildiğinde iki ayrı kapsam akla 
gelmektedir. İlki uluslararası, İkincisi ulusal sistemde hayata geçirilmesidir. To
bin vergisinin tüm dünyada aynı anda yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Aksi 
gerçekleştiğinde para vergiyi uygulamayan yerlere kayacaktır/kaçacaktır. Bu 
durumda da verginin hiç bir anlamı kalmamaktadır. Dolayısıyla aşağıdaki var

40 "Tobin, James, "A Currency Transaction Tax. Why and How?" Journal of International and 
Comperative Economics 20,1996, s.85-90.", Yılmaz, Celali, agm., s!94'ten naklen.
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sayımlar uluslararası bir fikirbirliğinin oluştuğu ve Tobin vergisinin tüm dünya
da uygulanmaya başlanmasından önce ulusal planda yapılması gerekenleri irde
lemeyi amaçlamaktadır. Ancak şu an mevzuatta bulunan birkaç düzenlemenin, 
Tobin vergisinin amacına hizmet etme potansiyelinin olduğu da söylenmeden 
geçilemez. Söz konusu potansiyel, işlem vergisi uygulaması ile oluşabilecektir41. 
Ancak işlem vergisinin tek bir ülkede veya bazı ülkelerde uygulanması paranın 
başka ülkelere kaçmasına neden olabilecektir.

Mevzuatımızdaki düzenleme 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda yer 
almaktadır. Gider Vergileri Kanunu'nun 33. maddesine göre, banka ve sigorta 
muameleleri vergisinin nispeti % 15 (% l)dir. Kambiyo muamelelerinde nispet 
matrahın binde biridir42. Türkiye ekonomisinde kayıt dışı parasal işlemlerin bo
yutu ve para hareketlerinin iz bırakmadan takibinin zorluğu dikkate alındığında 
bu vergiden şu an için sağlanan bir hasılat da mevcut olmadığına göre Tobin 
vergisinin amacı bakımından yetersiz kaldığı açıktır43. Bu nedenle mevzuatta yer 
alan ancak 2008/13459 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile % 0'a indirilen oranı ile 
bu hükmün Tobin vergisi bakımından bir anlamı şu an için mevcut değildir.

3.4. Mevcut Düzenlemeler Kapsamında Tobin Vergisi

Bakanlar Kurulu'nun 11.08.1989 gün ve 20249 sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Kararı'nın 4. 
maddesinin (a) bendi uyarınca Türkiye'ye döviz ithali serbesttir. Aynı kararın 3. 
maddesinin (c) bendi uyarınca bankalar ve özel finans kurumlan, ithalat, ihracat 
ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılı
ğını aşan Türk lirası transferlerine ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren 30 
gün içinde Bakanlıkça belirlenecek mercilere bildirirler. Görüldüğü gibi 50.000 
Doları aşan transferler için bildirim usulü kabul edilmiştir. Tobin vergisinin ama
cı spekülatif döviz kuru oynamalarını önlemek olduğuna göre 50.000 Dolarlık 
sınırın düşük olduğu düşünülebilir. Ancak bir gün içerisinde yapılacak transfer 
miktarı ne kadar olursa olsun düşük bir sınırın kabul edilmesinde yarar vardır. 
Böylece bildirimden kaçmak isteyenlerin önü tıkanmış olmaktadır. Tobin vergi
sinin çok genel bir bakışla yukarıda da belirtilen Gider Vergileri Kanunu'nda yer 
alan işlem vergisine benzediği görülebilir. Ancak elbette Tobin vergisi ile basit

41 "Keı/nes daha 1936 yılında finansal piyasalarda uygulanacak işlem vergilerinin kısa vadeli spekülasyonu 
engelleme ve uzun vadeli yatırımları teşvik etme konusunda potansiyel rolüne dikkat çekmiştir. Keynes, hisse 
senedi piyasasında uygulanacak böyle bir verginin, amacı kısa vadeli alım-satım kârı elde etmek olanları 
etkileyeceği, temel göstergelere bakarak yatırını yapanları ise etkilemeyeceğini söylemiştir." Yılmaz, age., 
s.46.

42 Bu oran, Bakanlar Kurulu'nun 2002/4506 sayılı kararı ile % 0.01 iken, Bakanlar Kurulu'nun 
2008/13459 sayılı karan ile % 0'a indirilmiştir.

43 Yılmaz, age., s.48.
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bir işlem vergisi öngörülmemektedir. Buna rağmen konuya Türkiye açısından 
baktığımızda işlem vergisi uygulamasının geliştirilmesinin Tobin vergisi için ön
görülen sonuçları doğurup doğurmayacağı irdelenmelidir.

Bankalar ve finans kurumlarının her 50.000 Doları aşan transferlerine işlem 
vergisi uygulandığında Tobin vergisinin bir versiyonu uygulanmaya başlanmış 
sayılabilir mi? Gider Vergileri Kanunu'nun 33. maddesinin (e) bendine göre 
kambiyo muamelelerinde oran saüş tutarı üzerinden % 0 değil, % 0,1 olarak de- 
ğiştirilse, döviz transferlerinde bildirim sınırı 50.000 Dolan aşan kısım için elde 
edilen hâsılat miktarı ciddiye alınmaya başlanacaktır. Bu durumda Türkiye'nin 
döviz piyasasının kalbinin attığı yer olarak kabul edilen ve Türkiye'de ulusla
rarası spekülatörlerden daha da güçlü olarak döviz fiyatlarını etkileyebilen 
Tahtakale'de artık elden ele döviz alım satımı sırasında spekülasyon oluşmaya
cak ve suni döviz iniş çıkışları gerçekleştirilemeyecektir. Bu sebeple Gider Ver
gileri Kanunu'ndaki oranın artırılması ve yükümlülerinin kapsamının genişletil
mesi öncül Tobin vergisi uygulaması olarak kabul edilebilir. Fakat Tobin vergisi 
ile doğması beklenen sonuçların doğması beklenmemelidir. Bununla beraber 
muhtemel bir Tobin vergisi uygulaması uluslararası sistemde söz konusu oldu
ğunda geçiş sürecinin aksaksız atlatılmasına yardımcı olacağı söylenebilir.

4. Sonuç

"İyice yağlanmış olan uluslararası döviz spekülasyonu çarkının dişlileri arasına bir 
miktar kum serpilmesi" olarak ifade edilen Tobin vergisi günümüzün küreselleşen 
dünyasında liberallerden sosyalistlere tüm kesimlerin ilgi duyduğu bir model 
önerisidir. Uluslararası döviz spekülasyonunun dünyanın sonunu getireceği gö
rüşlerinin yanısıra ekonominin kendi dengesini kendisinin bulacağına ilişkin ba
kış açılarının karşılaştığı bir arena görevini de ifa etmektedir. Spekülasyon haksız 
kazanç mıdır yoksa öngörülerle kâr elde etmek midir? Bakış açılarına göre de
ğişen fikirler içinde belki de Tobin vergisini bugün için ilgi odağı haline getiren 
elde edilmesi muhtemel gelirin nasıl bölüşüleceği tartışmasıdır. Vergi hâsılatı, 
küresel kamusal mal olarak kabul edilerek insanlığın geleceği için mi harcanacak 
yoksa IMF, Dünya Bankası veya listeye sonradan eklenen Birleşmiş Milletler'e 
kaynak olarak mı aktarılacaktır? Tobin vergisine ilgiyi ayakta tutan da işte bu 
paylaşım tartışmasıdır.

Tobin vergisinin tüm dünyada geçerli tek bir para birimi oluşuncaya kadar 
en iyi ikinci çözüm olması nedeniyle insanlığın geleceği için en azından uygulan
maya çabalanması gerekliliği açıktır.
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VERGİ MUAFİYET VE İSTİSNALARI BAKIMINDAN 
YASA KOYUCUNUN TAKDİR YETKİSİNİN 

SINIRLARI

Eda ÖZDİLER KÜÇÜK1

Özet

1982 Anayasası'nın 73'üttcii maddesinin üçüncü fıkrasına göre, "vergi, resim, harç 
ve benzeri mali yükümlülükler yasayla konulur, değiştirilir ve kaldırılır2. Bir verginin 
konulabilmesi için bu vergiye ilişkin yükümlü, konu, vergiyi doğuran olay, matrah, oran 
unsurları ve varsa konu ve yükümlülüğe ilişkin sınırlamaların vergi yasasında yer alması 
gerekir3. Öyle ise vergi yasaları ile verginin konusuna ve vergi yükümlülüğüne sınırlama 
getirilebilir4. Anayasa Mahkemesi'ne göre, "Yasakoyucunun, Anayasa ilkelerine aykırı 
olmamak üzere ülkenin ve toplumun gerek ve gerçekleri uyarınca kimlerin, hangi kurum 
ve kuruluşların bağışık tutulacağını serbestçe takdir edebileceğini kabul etmek yerinde 
olur. Çünkü bu gerek ve zorunlulukları en iyi bilecek durumda olan Yasakoyucudıır"5.

Yasakoyucıı vergi muafiyet ve istisnalarını takdir ederken öncelikle Anayasa ilkeleri 
ile bağlı olduğuna göre (Anayasa m. 11), takdir yetkisi sınırsız değildir. Yasakoyucunuıı 
takdir yetkisi vergilendirme konusunda vergilendirme yetkisinin sınırları ile bağlıdır. 
Genellik ve eşitlik ilkelerinin kaynağını oluşturan hukuk devleti ilkesi, sosyal devlet ilkesi 
ve uluslararası anlaşmalarla getirilen sınırlamalar, vergilendirme yetkisinin sınırlarını

1 Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı.

2 Anayasa'nın 73'üncii maddesinin dördüncü fıkrasında vergi, resim, harç ve benzeri malî 
yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun 
belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebileceği 
kabul edilmiştir. Vergi yasası konulurken yükümlü ve konu unsurlarının yasada belirtilmesi 
verginin yasallığı ilkesi gereği zorunlu olmasına karşın daha sonra Bakanlar Kurulu'nun verginin 
yükümlü ve konusunda değişiklik yapma yetkisine sahip olabilmesi verginin yasallığı ilkesinin 
bir istisnasını oluşturur. Ayrıca belirtmek gerekir ki, belli kişi ya da grupların vergiden muaf ya da 
belli konuların müstesna tutulması bakımından yasada "yukarı ve aşağı sınırlar belirlemek" olanak 
dışıdır. Burada ayrıca verginin yasallığı ilkesi ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin zaman geçtikçe daha 
esnek uygulanmaları arasındaki paralelliğe dikkat edilmelidir.

3 DİKMEN, Orhan: Maliye Dersleri, Birinci Kitap, 2. Bası, İstanbul 1964, s. 95; GÜNEŞ, Gülsen: 
Verginin Yasallığı İlkesi, Alfa, İstanbul 1998, s. 122.

4 GÜNEŞ, Gülsen: a.g.e., s. 125.

5 Anayasa Mahkemesi, 27.3.1984,12/5, AMKD, Ankara, s. 20, s. 286.
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oluşturur. Antları ilkelere vergi muafiyet ve istisnaları bakımından ışık tutan Anayasa 
Mahkemesi kararları incelendiğinde zaman içinde Anayasa Mahkemesi'nin yasakoyucu- 
nun takdir yetkisini daha geniş yorumladığı gözlemlenmektedir.

I. Giriş

Vergi istisnası, vergi kanunlarında vergilendirilmesi öngörülen bir "konu
nun" kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak vergi dışı bırakılmasıdır. 
Vergi muafiyeti ise vergi kanunlarında kendileri için vergi doğması öngörülmüş 
bulunmasına rağmen, belirli "kişilerin" vergi dışı bırakılmasıdır. Başka bir deyiş
le, "m uafiyet" terimi belirli "kişiler" için, "istisna" terimi ise belirli "konular" için 
kullanılır6. İstisna, kazanç ve iratlardan bir kısmının veya tamamının vergi alımı 
dışında bırakılması7; muafiyet ise gerçek veya tüzel kişilerin yasal nedenlerle de
vamlı veya geçici olarak vergi dışı bırakılmasıdır8.

İstisnalara oranla sübjektif karakterli olan muafiyetler, belirli kişiler bakı
mından yasanın olağan biçiminden ayrıksı bir uygulamayı öngördüklerinden 
ötürü, vergilendirmede "genellik ilkesi"ne aykırı düşerler. "Eşitlik" ilkesine ay
kırı düşüp düşmedikleri ise her durumun özelliğine göre ayrıca incelenmelidir. 
Türk Anayasa Mahkemesi, bir yasanın eşitlik ilkesine aykırı olup olmadığını 
belirlemek için "haklı neden" ölçütünü kullanmıştır. Buna göre, kimi özel du
rumlarda muaflık, istisna ya da indirim getirilmesinin yasa koyucunun takdirine 
bağlı olarak yasa ile düzenlenmesi zorunluluğu yanında, "kamu yararı", "sosyal 
ve ekonomik am aç", "kamu hizmetinin en iyi biçimde görülmesi" gibi haklı ne
denler gözetilmelidir9.

II. Vergi Muafiyet ve İstisnaları Bakımından Vergilendirme 
Yetkisinin Sınırları

Takdir yetkisi, "kanun koyucunun bilerek ve isteyerek yani bilinçli olarak bıraktığı 
kural içi (intra legem) boşlukların hukuk kurallarını uygulamakla yükümlü olaıılarca, 
olaylardaki özelliklerle toplumdaki ahlaki düşünceler, hukukun birliği, takdir yetkisini 
tanıyan kuralın amacı, sosyal adalet gibi hususlar göz önünde tutularak ferdileştirilip 
doldurulması yetkisidir.10"

6 ERGİNAY, Akif: Kamu Mâliyesi, Gözden Geçirilmiş ve İşlenmiş 16. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara 
1998, s. 45.

7 YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 1996, s. 409.

8 YILMAZ, Ejder: a.g.e., s. 558.

9 GEREK, Şahnaz: "Anayasa Yargısında Vergi Muafiyeti, İstisna ve İndirimlere Yeni Bir Bakış", Mali 
Pusula, Yıl: 4, Sayı: 40, Nisan 2008, s. 14.

10 EDİS, Seyfullah: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara Üniversitesi Yayınları
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Takdir yetkisi kavramı, öğretide daha çok idarenin takdir yetkisini açıkla
mak için kullanılır. Halbuki yasama organının da takdir yetkisi vardır ve bu yet
ki sınırsız değildir. Yasa koyucu da anayasa, hukukun genel ilkeleri ve Edis'in 
de tanımında yer alan "takdir yetkisini tanıyan kuralın amacı" ile bağlıdır. Bu 
sınırların dışında kalan alanda ise yasakoyucunun takdir yetkisi vardır; yasa çı
karabilir, yasama yetkisini belirli koşullarda yürütme organına devredebilir (AY 
m. 73/4).

Yasakoyucunun vergilendirme konusundaki takdir yetkisi ise vergilendir
me yetkisi ile sınırlıdır. Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki ege
menliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü 
olarak tanımlanabilir11. Vergilendirme yetkisi ise, hukuk devleti, sosyal devlet ve 
uluslararası anlaşmalarla sınırlıdır.

2. Hukuk Devletinin Çizdiği Stııır

1982 Anayasası'na göre, Türkiye Cumhuriyeti, "sosyal bir hukuk devletidir." 
Hukuk devleti, hukukun egemen olduğu ve vatandaşların hukuki güvenliğe sa
hip bulunduğu devlet olarak tanımlanabilir ve "yasal idare ilkesi", "yasaların 
genelliği ilkesi", "yasa önünde eşitlik ilkesi", "kazanılmış haklara saygı ilkesi", 
"temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması", "yargı bağımsızlığı ve ta
rafsızlığı", "yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi", "idari eylem 
ve işlemlerin yargısal denetimi" ve "devletin mali sorumluluğu"nu içeren12 genel 
bir ilkedir.

Anayasa Mahkemesi'ne göre hukuk devleti, "her işlem ve eylemi hukuka uy
gun, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her 
alanda adaletli bir hukuk düzeni kurııp bunu geliştirerek sürdüren, Atıayasa'ya aykırı 
durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kıları, Anayasa 
ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan, yasaların 
üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu 
bilincinden uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen devlettir'3."

Hukuk devletinin, vergi istisna ve muafiyetleri bakımından yasa koyucunun 
takdir yetkisini sınırlayabilecek nitelikte olan başlıca ilkeleri, genellik ve eşitlik 
ilkeleri, yasallık ilkesi ve hukuki güvenlik ilkesidir. Muafiyet, belli bir kısım ki
şiler lehine; istisna ise belli konulara ilişkin olarak getirilen düzenlemeler oldu

No: 519, Altıncı Basım, Ankara 1997, s. 200.

11 ÖNCEL, Muallâ / KUMRULU, Ahmet / ÇAĞAN, Nami: Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş, 
Değişiklikler İşlenmiş 20. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2011, s. 33.

12 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN: a.g.e., s. 39.

13 Anayasa Mahkemesi, E. 1985/31, K. 1986/11,27.3.1986.
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ğundan, Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek bir vergi 
istisnası ya da muafiyeti düzenlemesinin olma olasılığı yoktur. Dolayısıyla, yasa 
koyucunun takdir yetkisinin sınırını oluşturan temel hak ve özgürlükler, vergi 
istisna ve muafiyetleri bakımından kural olarak bir sınır teşkil etmez. Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılık yasağına ilişkin hükümleri ise buna is
tisnadır.

a. Genellik İlkesi ve Eşitlik İlkesi

Anayasa'ya aykırı olmamak koşuluyla bir konu hakkında doğrudan doğru
ya düzenleme yapma yetkisi, yasama organı tarafından gerçekleştirilen objektif 
(düzenleyici) işlemlerdendir. Bu işlemlerin temel özelliği, genel, soyut, kişisel ol
mayan, sürekli işlem niteliğinde olmalarıdır. Bir başka deyişle yasaların genellik ve 
eşitlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmeleri yasakoyucunun hukuk devleti
ne uyma zorunluluğundan kaynaklanır14.

Hukuk devleti ilkesinin istisna ve muafiyetler bakımından yasakoyucunun 
takdir yetkisini sınırlaması, özellikle genellik ve eşitlik ilkelerinde söz konusu 
olur.

1982 Anayasası'nın başlangıç hükümleri temel ilkelerden biri, "her Türk va
tandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gerek
lerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat 
sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan 
sahip olduğu"dur.

1982 Anayasası'nın 10'uncu maddesine göre;

"Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri se
beplerle ayrım gözetilmeksizin yasa önünde eşittir ... Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya 
sınıfa imtiyaz tanınamaz ... Devlet organları ve idare bütün işlemlerinde yasa önünde 
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar".

Anayasa'nın 73'üncii maddesine göre ise, “herkes kamu giderlerini karşılamak 
üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür." Bu hükümler uyarınca vergile
menin genel ve eşit nitelikte olması gerekir.

Vergilendirmede genellik ilkesi en yalın biçimiyle, bir toplumda yaşayan ve 
mali gücü olan herkesin vergi yükümlüsü olmasını gerektirir15. Bununla birlikte,

14 TANÖR, Bülent / YÜZBAŞIOĞLU, Necmi: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 7. Bası, 
Beta, İstanbul 2005., s. 254.

15 ÇAĞAN, Nami: Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Yayınları, İstanbul 1982, s. 147.
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Anayasa Mahkemesi'ne göre, "vergilendirmede genellik ilkesi, belirli kişi veya grup
ların dil, din, ırk, cinsiyet v.s. gibi nedenlerle vergi dışı bırakılmasına izin vermez. Ancak 
mali politika, sosyal ve ekonomik kimi teknik gerekler, kimi durumlarda bazı grupların 
vergi kapsamı dışında bırakılmasını gerektirebilir. Bu durum genellik ilkesine aykırılık 
oluşturmaz.'6"

Vergilendirmede eşitlik ilkesi17 ise, vergi yasası önünde eşit olan kişilerin, 
fiili ve maddi durumlarındaki farklılıkların da göz önüne alınarak vergilendiril
meleri anlamına gelir18.

Eşitlik ilkesi konusunda ise öğretide "şekli eşitlik - maddi eşitlik" ve "sayısal 
eşitlik -  normatif (nisbi) eşitlik, yatay eşitlik - dikey eşitlik ayrımları yapılmak
tadır.

İlk ayrıma göre şekli eşitlik, kişilere eşit işlem yapılması19; maddi eşitlik ise, 
kişilere durumlarına göre eşit işlem yapılmasını ifade eder. Şekli eşitlik, genellik 
ilkesinin de bir sonucudur. Şekli eşitlik ilkesinin "eşitlik karinesi" ile okunması 
gerekir. Bu karineye göre, "farklı şekilde davranmak için iyi bir neden bulun
madıkça herkese eşit davranılmalıdır"20. Çünkü aksi ispatlanmadıkça herkes eşit 
durumdadır. Karine, karine konusunun aksinin de mümkün olabileceğini kabul 
ettiği için şüphesiz bu bir adi karinedir. Yasanın herkese uygulandığı biçimin 
dışında bir uygulamaya tâbi olmak ya da herkesten ayrı bir yasa ile yükümlü 
tutulmak için ise "iyi bir neden" gereklidir. Anayasa Mahkemesi bunu "haklı 
neden" olarak adlandırmış ve dolaylı olarak kararlarında "eşitlik karinesi"nden 
yararlanmıştır. Bunun anlamı, Anayasa Mahkemesi'nin şekli eşitlik anlayışını be
nimsemiş olması değil; eşitlik karinesinin aksini ispatta gereken "haklı neden"i 
eşitlik ilkesinin istisnası olarak uygulamasıdır.

Maddi eşitlik ise yasa koyucunun kişiler arasındaki fiili eşitsizlikleri göz önü
ne alarak vergi yüklerinde farklılaştırmalar yapması anlamına gelir21. Vergi mua
fiyetleri bu anlamda maddi eşitliğin uygulanmasına yönelik uygulamalardır.

16 Anayasa Mahkemesi, E. 1994/80, K. 1995/27,6.7.1995.

17 GÖZLER, Kemal: Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi Yayınlan, Bursa 2000, s. 180: "2962 Anayasası 
eşitlik ilkesini "Tenıel Haklar ve Ödevler" kısmında (m.12) düzenlemiş olmasına rağmen, 2 982 Anayasası 
eşitlik ilkesini, “Temel Haklar ve Ödevler" kısmımı değil, "Genel Esaslar" kısınma yerleştirmiştir. Dolayısıyla 
eşitlik ilkesi, Anayasal yapıyı belirleyen temel ilkelerden birisidir."

18 ÇAÇAN, Nami: a.g.e., s. 148.

19 ÖDEN, Merih: Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2003, s. 25.

20 ÖDEN, Merih: a.g.e., s. 27.

21 ÇAÇAN, Nami: a.g.e., s. 148.
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Diğer bir aynma göre, sayısal (mutlak) eşitlik, toplumda yararların ve yü
kümlülüklerin sayısal bakımdan eşit olarak paylaşılması22 ve dolayısıyla yasala
rın da herkese eşit olarak uygulanmasıdır. Normatif (nisbi) eşitlik ise farklılıkla
rın sayısal bakımdan farklı işlemleri gerektirmesidir23. Esasen mutlak-nisbi eşitlik 
ayrımı, öğretideki yatay eşitlik-dikey eşitlik ayrımı ile örtüşmektedir. Buna göre 
yatay eşitlik aynı durumda olanların aynı işlemlere, farklı durumda olanların ise 
farklı işlemlere tâbi olması anlamına gelir. Anayasa Mahkemesi eşitlik itirazında 
bulunularak önüne gelen iptal davalarında nisbi eşitlik24 ya da başka bir ifadesiy
le dikey eşitlik anlayışını esas almaktadır:

"Bu ilkeyle (eşitlik ilkesi), aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı ku
rallar uygulanarak kanun karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Ancak, durum 
ve konumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerekli 
kılabilir. Özelliklere, ayrılıklara dayandığı için haklı olan nedenler, ayrı düzenlemeyi eşit
lik ilkesine aykırı değil, geçerli kılar. Aynı durumda olanlar için ayrı düzenleme aykırılık 
oluşturur. Anaıyasa'nın amaçladığı eşitlik, eylemli değil hukuksal eşitliktir. Aynı hukuk
sal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa'nın 
öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz. Durumlarındaki değişikliğin doğurduğu zo
runluluklara, kamu yararı ya da başka haklı nedenlere dayanılarak yasalarla farklı uygu
lamalar getirilmesi, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz"25.

"Haklı neden"26, "kamu yararı", "kam u hizmetinin en iyi biçimde görülme
si", "sosyal ve ekonomik am aç", "mali tasarrufun sağlanması ve işlemlerin hız
landırılması" gibi biçimlerde görtinebilmektedir27.

22 ÖDEN, Merih: a.g.e., s. 32.

23 ÖDEN, Merih: a.g.e., s. 33.

24 GÖZLER, Kemal: a.g.e., s. 185: "Anayasa Mahkemesi "ııispî eşitlik ilkesi"iti prensip olarak kabul ettiğine 
göre, bıı bakımından anayasaya uygunluk denetimi, aslında bu "lıaklı ııedeıı "in değerlendirilmesinden ibarettir. 
"Haklı ııedeıı" varsa, kanunun yaptığı ayrım, eşitliğe aykırı değil, “haklı neden" yoksa kanunun yaptığı ayrım 
eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasa Mahkemesi sadece bir ",lıaklı neden" in bulunup bulunmadığını araştırmalıdır. 
Bir lıaklı ııedeıı yokken, kanun koyucu "keyfi" olarak bir ayrımcılık yapmışsa, Anayasa Mahkemesi bu 
düzenlemeyi iptal edebilir. Ancak, Anayasa Mahkemesi, kanun koyucunun “lıaklı" olarak gördüğü nedenin 
gerçekten de “haklı" olup olmadığını araştırmaktan çekinmelidir. Zira, kanun koyucunun dayandığı nedenin 
"lıaklı" olup olmadığının değerlendirilmesi bir "siyasî takdir sorunu'dur. Anayasa Mahkemesi, böyle bir 
sorunu çözmeye yetkili değildir."

25 AYM, E. 1997/74, K.1998/69,17.11.1998.

26 GÖZLER, Kemal: a.g.e., s. 185: "Anayasa Mahkemesi diğer bazı kararlarında, özellikle daha yeni 
kararlarında, eşitlik ilkesinden ayrılmanın kriteri olarak "haklı ııedeıı" ifadesini değil, "Anayasanın 13’üncii 
maddesindeki nedenler" ifadesini kullanmaktadır".

27 GEREK, Şahnaz: a.g.m., s. 14.
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Örneğin Devlet Su İşleri Genel Miidürlüğü'ne tanınan yargı harcı muafi
yetini Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırı bir uygulama bulmamış, bu 
muafiyetin getirilmesinde "haklı bir neden" görmüştür: "Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, katma bütçeli bir kuruluştur ve (...) tamamıyla kamu hizmeti görmektedir. 
Demek oluyor ki, harcı verenle harcı alan aynı devlet örgütlerindendir. Böyle olunca da 
sözü geçen Genel Müdürlüğün görevini gereği gibi yapmasını sağlamak için işlemlerinde 
harçtan muaf tutularak olanaklarının tümünün amaçlarına hasredilmesinde kamu yararı 
olduğu su götürmez bir gerçektir. Ayrıca kamu hizmetinin en iyi biçimde görülmesini 
sağlamak için tanınan muafiyetler, Anayasa'nın (1961) 2., 10. ve 41. maddeleri hüküm
leriyle devlete yükletilen ödevlerin tabii sonucudur.2*"

Bir başka Anayasa Mahkemesi kararına göre, "Dava dilekçesinde 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanuııu'nun 2362 sayılı Kanunun 6. maddesiyle değişen 8. madde
sinde yapılan yeni düzenlemeleri kapsayan bu maddenin 14. bendiyle getirilen ve şirket
ler arası devir işlemlerinde "münfesih kurumun devir öncesi son bilançosunda görülen 
zararlar, devralan kurumca beyan edilen kurum kazancından indirilebilir" hükmünün, 
“devlet hâzinesinden bu kurumu devralana karşılıksız mali destek sağlar" nitelikte ol
duğu ileri sürülerek, bu halin Anayasa'nın 73. maddenin birinci ve üçüncii fıkralarına 
aykırı olduğu iddia edilmiştir. Yasakoyucu, söz konusu maddenin gerekçesinde 14. bent 
hükmünü getirme sebebini, ",zararlı kurumlanıl kârlı çalışan kurumlarca devir alınarak 
daha verimli çalıştırılmalarını teşvik etmek" olarak belirtmiştir. Bu amacın ışığında 14. 
bent hükmünü, ekonomik amaçlı ve verimli çalışmayı teşvik etmek gibi haklı bir nedene 
dayalı bir istisna hükmü olarak görmek gerekir. Yasa koyucunun vergi yasalarında sosyal 
ve ekonomik bir takım muaflık ve istisnalar getirmesi, tamamen kendi takdirine bağlı bir 
husustur. Bu nedenlerle, 14. bent hükmünün Anayasa'nın 73. maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarına aykırı bir yönü yoktur.29"

Bunun gibi, 15.11.2000 günlü, 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şir
keti Hakkında Kanun'un 3. maddesinin (4) sayılı fıkrasında yer alan "Bu Kanun 
çerçevesinde yapılacak işlemler ve bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek kağıtlar, her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır" şeklindeki kuralın incelendiği kararda30 da 
Anayasa'ya aykırılık istemi reddedilmiştir. Anayasa Mahkemesi, bu yasa hük
münün uygulanmasının "mali tasarrufun sağlanması ve işlemlerin hızlandırılması 
amacına yönelik olduğu" nedeniyle eşitlik ilkesine aykırılık görmemiştir.

28 AYM, E. 1968/12, K. 1968/065,7.12.1968.

29 AYM, E. 1994/80, K. 1995/27,6.7.1995.

30 AYM, E. 2001/33.
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b. Hukuki Güvenlik İlkesi

Hukuk devletinin hukuki güvenlik ilkesi, herkesin bağlı olacağı hukuk ku
rallarını önceden bilmesi, tutumunu ve davranışlarını buna göre güvenle düzene 
sokabilmesi anlamına gelir11. Hukuki güvenlik ilkesi, belirlilik ilkesini, yasalarm 
geriye yürümezliği ilkesini ve vergilerin yasallığı ilkesini kapsar.

Hukuki güvenlik ilkesi, vergi yasalarının geçmişte meydana gelen olaylara 
uygulanmamasını gerektirir. Türk anayasalarında vergi yasalarının geriye yü
rümezliği ilkesi ile ilgili bir hüküm yer almamakla birlikte, hukuki güvenlik ve 
hukuk devleti ilkelerinden bu sonuca ulaşılabilir.

Federal Almanya ve İsviçre öğreti ve içtihatlarmda vergi yasalarının geriye 
yürümezliği ilkesi ile ilgili olarak "gerçek geriye yiirüme-gerçek olmayan geri
ye yürüme" ayrımı yapılır. Anayasa Mahkemesi'nin de benimsediği bu anlayışa 
göre, gerçek geriye yürüme, bir vergi yasasının eski yasa döneminde tamamlan
mış ve hukuki sonuçlarını doğurmuş hukuki durum, ilişki ve olaylara uygulan
masıdır. Gerçek olmayan geriye yürüme ise yeni yasanın, eski yasa yürürlüktey
ken başlamakla beraber henüz sonuçlanmamış hukuki durum, ilişki ve olaylara 
uygulanmasıdır. Gerçek geriye yürüme geçersiz, gerçek olmayan geriye yürüme 
ise geçerli kabul edilir12.

Gerçek olmayan geriye yürüme geçerli kabul edildiğine göre, yasa koyu
cu gerçek geriye yürümeye neden olmayacak biçimde yasa çıkarmalıdır. Vergi 
istisna ve muafiyetlerinin geriye yürütülmesi halinde ise vergi yükümlüsü le
hine hükmün geriye yürümesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla yasada mua
fiyet tanınan yükümlülerin veya istisna konusu olayın yükümlülerinin hukuki 
güvenlikleri ihlal edilmeyecektir. Anayasa Mahkemesi de, vergi yükümlülerinin 
hukuksal güvenlerini sarsmayacağı düşüncesiyle lehe vergi normlarının geriye 
yürütülmelerini hukuka aykırı bulmamaktadır33.

Buna karşılık, bir gruba ait yükümlülüklerden geriye dönük olarak vazgeçil
mesi o gruba ait yükümlüler açısından lehe olmakla birlikte, bu kimseler dışında 
kalan toplumun diğer fertleri için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Zira ver
gisi hafifletilen kimselerin ödemedikleri vergiler, diğer tüm toplum fertleri için 
artı bir yük getirir. Başka bir deyişle, hem vergi yükümlüsü lehine düzenlemenin

31 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, Nami: ag.e., s. 45.

32 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, Nami: ag.e., s. 47.

33 "Zorunlu nedenlerle (örneğin kamu yararı gibi) geriye yürüme durumunda önceyi etkileme söz 
konusu olabilir. Yükümlüler arasında eşitsizliğe yol açmayacak düzenlemeler, üstelik yükümlülerin 
yaranna olunca, geriye yürütülmekle hukuksal güvenlik ilkesi çiğnenmiş sayılmaz." (AYM, E. 
1989/6, K. 1989/42,7.11.1989)
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hem de kamu yararına uygun bir düzenlemenin bir arada olması pek mümkün 
olmayabilir34. Dolayısıyla yasa koyucu vergi istisna ve muafiyetlerini geriye yü
rüten yasa çıkarırken de bunu göz önünde bulundurmalıdır.

c. Yasallık İlkesi

Anayasa'nın 73'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, "vergi, resim, harç 
ve benzeri mali yükümlülükler yasayla konulur, değiştirilir veya kaldırılır." Bu hüküm 
vergi hukukunda yasallık ilkesini ifade eder. Yasallık ilkesi, istisna veya mua
fiyet düzenlemesi yapan yasa koyucunun takdir yetkisi alanının da bir sınırını 
oluşturur. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler yasa ile konuluyor- 
sa, bunların kimi kimseler bakımından istisna veya muafiyet kapsamına alınma
sı da yasa ile olmalıdır. Bu yasa keyfi olamaz, verginin yasallığı ilkesinin temel 
özelliklerinden biri olan "belirlilik ilkesi"ne uygun olmak zorundadır. "Belirlilik 
ilkesi, yükümlülüğün hem kişiler hem de idare yönünden belli ve kesin olmasını ifade 
eder. Buna göre, yasal düzenlemelerin herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer verme
yecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoriteleri
nin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gerekmektedir. Yasa kuralı, 
ilgili kişilerin mevcut şartlar altında belirli bir işlemin ne tür sonuçlar doğurabileceğini 
makul bir düzeyde öngörmelerini mümkün kılacak şekilde düzenlenmelidir ... Vergide 
yükümlü, matrah, oran, tarh, tahakkuk, tahsil, uygulanacak yaptırımlar ve zamanaşımı 
gibi konuların yasayla düzenlenmesi gerekir.35"

Anayasa'nın 73'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belli koşullar altında 
Bakanlar Kurulu'na yetki devrini öngören hükmü de yasallık ilkesi kapsamın
da yasa koyucunun takdir yetkisine bir sınır çizer. Anayasa Mahkemesi, mali 
yükümlerin yasayla konulması kuralını yorumlarken, mali yükümlerin yüküm
lülerinin, matrah ve oranlarının her mali yükümün özelliğine göre yasayla ayrı 
ayrı belirtilmesi gerektiğini, aksi halde idareye keyfi uygulamalara meydan ve
rebilecek çok geniş bir takdir yetkisi tanınmış olacağını belirtmiştir. Anayasa 
Mahkemesi'ne göre idare bu yetkiye dayanarak yükümlüler arasında dilediği 
gibi ayrımlar yapabilecek ve çok ağır mali yükümler koyabilecektir36. Yürütme 
organına belli yükümlüleri adeta muaf tutabileceği ya da belli konuları tamamen 
istisna konusu edecek biçimde tanınan geniş takdir yetkisi, yasa koyucunun tak
dir yetkisi dışındadır; yasakoyucu buna izin veren bir yetki yasası çıkarmamalı
dır. Aksi takdirde bu yasa, yasallık ilkesine aykırı düşecektir.

34 GÜNEŞ, Gülsen: Verginin Yasallığı İlkesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1998, s. 139; 
ÖZGÜVEN, Volkan: Türk Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik İlkesi, Maliye ve Hukuk Yayınları, 
Ankara 2007, s. 117.

35 AYM, E. 2006/61, K. 2007/91,30.11.2007.

36 AYM, E. 1965/45, K. 1966/16,29.3.1996.
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Yasallık ilkesinin vergi muafiyetleri bakımından yasakoyucunun takdir yet
kisini sınırladığına ilişkin en güncel karar*7 25.1.2006 günlü, 5449 sayılı Kalkın
ma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 26. 
maddesinde yer alan "Ajanslar, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili iş ve işlem
lerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır" şeklindeki kurala ilişkindir18. Söz 
konusu hüküm, Anayasa Mahkemesi tarafmdan Anayasa'ya aykırı görülerek ip
tal edilmiştir. Kararın gerekçesine göre, "muafiyetin hangi amaçla, niçin, hangi sınır 
ve koşullarla yapıldığına ilişkin bir açıklık bulunmamaktadır".

2. Sosyal Devletin Çizdiği Sınır

1982 Anayasası, 1961 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyetini 
sadece "hukuk devleti" olarak değil, "sosyal bir hukuk devleti olarak nitelen
dirmiştir.

Hukuk devletinin benimsediği eşitlik anlayışına bakıldığında, yatay eşit
lik hukuk devletinin uygulanmasına yönelik iken, dikey eşitlik sosyal devletin 
sağlanmasına ilişkin olduğu görülür. Dikey eşitliğe örnek olarak, Gelir Vergisi 
Kanunu'na göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen yüküm
lüler (KDVK m. 17/4-a), gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile vergi
den muaf olan serbest meslek erbabının katma değer vergisinden muaf (KDVK 
17/4-b) olması gösterilebilir. Elbette, bu düzenlemenin tek sebebi eşitliğin temin 
edilmesi değil, vergi hasılatının yapılan idari giderleri karşılamayacağı kadar 
küçük işleri olan bu yükümlülerin vergilendirilmesinin verimli olmamasıdır39. 
Bununla birlikte, "m ali güce göre vergilendirme" prensibinin bir gereği olarak, 
belli gelir gruplarının vergiden muaf tutulması, eşitliğe uygundur. Mali güce 
göre vergilendirme, kişilerin ekonomik ve kişisel durumları göz önüne alınarak 
vergilendirilmeleridir40. "Muaflık, istisna ve indirimler, yasa koyucu tarafından mali 
güce göre vergilendirmenin ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının sağlan
masının araçlarıdır"4'. Anayasa Mahkemesi, eşitlik ilkesine aykırılık itirazlarını 
incelerken, "m ali güç" ölçütünü de kullanmaktadır. Yasa koyucu, kişilere mali 
güçlerini aşan ölçüde vergi yükü yüklediğinde, bu yasa hükmü yargı denetimine 
tâbi olacak ve yasa koyucunun takdir yetkisine müdahale edilecektir42.

37 AYM, E. 2006/61, K. 2007/91,30.11.2007.

38 Bkz. GEREK, Şahnaz: a.g.m.

39 BULUTOĞLU, Kenan: Türk Vergi Sistemi, 8. Bası, Batı Türkeli Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 217.

40 ÖNCEL/KUMRULU/ÇACAN: a.g.e., s. 52.

41 AYM, E. 2003/11, K. 2004/49,7.4.2004.

42 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAGAN: a.g.e., s. 55.
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Örneğin, 4481 sayılı Yasa'run 6'ncı maddesiyle, depremin yol açtığı ekono
mik kayıpları gidermek amacıyla getirilen ek emlak vergisi ile 4837 sayılı Eko
nomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun'un 2'nci 
maddesi ile getirilen ek emlak vergisinin incelenerek Anayasa'ya aykırılık savı
nın reddedildiği kararlarda, ek vergi yükünün mali güce göre alındığı ve dengeli 
dağıldığı belirtilirken, Emlak Vergisi Kanunu'nun 4'iincü ve 5'inci maddelerinde 
öngörülen muaflık ve istisnaların ek vergiler için de uygulanacağı ve böylece em
lak sahibi yükümlüler yönünden kimi olumsuzlukların giderilmeye çalışılacağı 
gerekçesine dayanılmıştır43. "E/c emlak vergisinin matrahına mali güce göre belirlen
miş önceki yıl emlak vergisinin esas olması, ek emlak vergisi yükümlülerinin diğer ver
giler yükümlülerinden fazla ve eşitsiz olarak vergilendirildiği gerçeğini ortadan kaldır
mamaktadır. Bu durumun ek motorlu vergisi yükümlüleri açısından dikkate alınmasına 
rağmen, ek emlak vergisi yükümlüleri açısından neden dikkate alınmadığı belirsizdir.44"

Bir görüşe göre, sosyal amaç taşımayan vergi muaflık, istisna ve indirim
leri için tek ölçüt mali güçtür. Buna göre örneğin, yatırımları ve ihracatı teşvike 
yönelen vergi kolaylıkları mali güç ölçütü ile çeliştiğinden Anayasaya aykırıdır. 
Ancak teşvik tedbirleri sosyal refah devletinin planlı kalkınmayı gerçekleştirme 
hedefi ile ilgili olduğundan kural olarak Anayasaya aykırı sayılmamalıdır15. Bu 
görüş, Anayasa Mahkemesi kararları ile birlikte değerlendirildiğinde denebilir 
ki, Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesinin denetimi bakımından esas olarak "mali 
güç" ölçütünü esas almakla beraber, "haklı neden" ölçütüyle bunu dengelemek
tedir. Böylece yasa koyucunun takdir yetkisi "haklı neden" ölçüsünde genişle
mektedir.

3. Uluslararası Anlaşmalar: AİHS m. 14 (Ayrımcılık Yasağı)

Vergilendirme yetkisi ve dolayısıyla yasa koyucunun takdir yetkisi, ulusla
rarası anlaşmalarla sınırlanabilir. Uluslararası anlaşmalar arasında İnsan Hakla
rını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi iç hukukla ilişkisi 
ve bir yargı denetimine sahip olmasından ötürü ayrı bir yere sahiptir. Sözleşme
nin 14'üncü maddesinde ayrımcılık yasağı başlığı altında şu düzenleme yer alır:

"Bu sözleşmede beyan edilen hak ve özgürlüklerin kullanılması cins, ırk, renk, dil, 
din, siyasal veya başka bir inanç, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa mensup 
olma, mülkiyet, doğum veya başka bir statü gibi herhangi bir nedenle ayrımcılık yapıl
maksızın güvence altına alınır."

43 AYM, E. 1999/51, K. 2001/63; AYM E. 2003/4, K. 2003/1,14.1.2003.

44 ATEŞ, Leyla: Vergilendirmede Eşitlik İlkesi, Der Yayınlan, İstanbul 2006, s. 158.

45 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN: a.g.e., s. 56.
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Ayrımcılık yasağının ihlal edilip edilmediği, aykırı olduğu düşünülen dü
zenlemenin, Sözleşmenin diğer maddelerinde düzenlenen bir hak veya özgür
lükle bağlantısı göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Örneğin, mülkiyet 
hakkının kullanımında vergi yoluyla ayrımcı muamele yapılıp yapılmadığına 
bakılır. Ayrımcılık yasağının ihlal iddiası, bireyin, kendisine benzer durumda 
olmasına rağmen daha iyi muamele gören diğerlerinden farklı muameleye tabi 
tutulduğu iddiasıdır46. Dolayısıyla ayrımcılık yasağı esas olarak "eşitler arasın
daki eşitlik" yani "yatay eşitlik"ten kaynaklanır.

Bunu vergi muafiyetlerine uygularsak, kendisinin de muafiyet kapsamında 
olması gerektiğini düşünen vergi yükümlüsünün kendisinin benzer dürümdaki
lere oranla daha fazla vergilendirildiğini ve aynı zamanda bu fazla vergilendir
menin haklı bir temelinin olmadığını göstermesi gerekir. AİHM'nin ayrımcılık 
yasağına ilişkin esas ölçütü, iç hukukta da uygulanan "haklı neden" ölçütüdür. 
Buna göre, farklılık " nesnel ve meşru bir gerekçeye dayanmıyorsa", "meşru bir amaca 
hizmet etmiyorsa" ve "gerçekleştirilmek istenen amaç ile bunun için kullanılan yollar 
arasında mantıklı bir orantıhlık ilişkisi yoksa”, o uygulama ayrımcı olur. Buna kar
şılık, sözleşmeci devletler, farklı muameleyi haklı kılan sebepleri belirlemek ve 
değerlendirmek konusunda takdir yetkisine sahiptir. Başka bir deyişle, devletin 
ve dolayısıyla yasa koyucunun "geniş takdir yetkisi" vardır47.

III. Yeni Bir Anayasa Mahkemesi Kararı İle Değerlendirme

21.10.2011 tarihli ve 28091 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa 
Mahkemesi'nin 2009/62 Esas, 2011/96 Karar sayılı ve 9.6.2011 tarihli kararı, 
muafiyetler bakımından yasa koyucunun takdir yetkisine ilişkin en güncel ka
rardır. Anılan karar, 16.6.2009 günlü, 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilen 3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13'üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan, 
"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların, 
Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi" katma değer vergisinden müstesnadır" ve 5904 
sayılı Kanun ile değiştirilen 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun iptali 
istenilen kuralın yer aldığı 7'nci maddesinin (b) bendindeki "(II) sayılı listede yer 
alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabı, vergiden müstesnadır" 
kurallarının iptali istemine ilişkindir.

46 YALTI, Billur: Yükümlü Haklan, Beta Basım A.Ş., İstanbul 2006, s.185; s. 186, dn. 14: "Galeotti 
Ottieri della Ciaja v. Italy, Application no. 46757799 (BAKER, Taxation, s. 317). Bu davada Komisyon, 
"başvurucuların sadece diğerlerine nazaran daha ağır vergilendirildikleri iddiası yeterli değildir, 
uygulanan verginin aynmcı temelde benzer durumdaki vergi yükümlüleri arasında fark yaratacak 
şekilde işlediğini göstermeleri gerekir" diyerek başvuruyu kabul edilemez bulmuştur."

47 YALTI, Billur: a.g.e., s. 185,186.
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Dava dilekçesinde, iptali istenilen kurallar ile Özel Tüketim Vergisi Ka
nununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların Başbakanlık merkez teşkilatına 
teslimi işleminin Katma Değer Vergisinden ve bu malların Başbakanlık merkez 
teşkilatı tarafından ilk iktisabının Özel Tüketim Vergisinden istisna edildiği, ver
gilendirmede genel kuralın yasayla belirlenmiş konu ve kişilerden vergi, resim 
ve harç alınması olduğu, yasa koyucunun kimi durumlarda vergi kapsamına 
alınan konuyu, kimi durumlarda da kişileri vergi dışında tutabileceği gibi ver
ginin tümünden ya da bir bölümünden vazgeçebileceği, sosyal, ekonomik, mali 
ve kültürel amaçlı birtakım muaflık, istisna ve indirimler getirilmesinin yasa ko
yucunun takdirine bağlı bir konu olduğu, muaflık, istisna ve indirimlerin "mali 
güce göre vergilendirme" ile "vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı"nın 
sağlanmasının araçları olduğu, Anayasa Mahkemesince vergilemede aranan 
temel ilkelerin muafiyet, istisna ve indirim için de geçerli kabul edildiği ve bu 
düzenlemelerde kamu yararı, sosyal ve ekonomik amaç, kamu hizmetinin en iyi 
biçimde görülmesi gibi "haklı nedenlerin" de arandığı, dava konusu kurallarla 
Devlet tüzel kişiliği içinde sadece Başbakanlık merkez teşkilatına tanınan bu is
tisnaların hiçbir ekonomik ve sosyal gerekçesinin gösterilmediği, hangi amaçla 
ve niçin yapıldığına dair bir açıklığın da bulunmadığı, bu düzenlemelerin kamu 
hizmetinin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesine yönelik düzenlemeler olma
dığı ve Anayasanın 73. maddesinde öngörülen "m ali güce göre vergilendirme" 
ve "vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının sağlanmasının" aracı olarak 
da getirilmediği, vergide muafiyet ve istisnalar getirilirken bunlarla hizmet ara
sında gerçeklere uygun nesnel ve zorunlu bir neden sonuç bağının bulunması 
gerekirken dava konusu kurallarda bu bağın bulunmadığı, belirtilen nedenlerle 
Anayasanın 2'nci ve 73'üncü maddelerine aykırı oldukları ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi, iptal istemi karşısında, "Verginin, devletin egemenlik 
gücüne dayanarak ve kamu giderlerini karşılamak amacıyla kişi ve kurumlara yüklenen 
bir kamu alacağı olduğu gözetildiğinde, iptali istenen kurallarla, Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan malların devlet tüzel kişiliği içinde yer alan 
Başbakanlığın merkez teşkilatına teslimi işleminin katma değer vergisinden ve bu mal
ların Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabının özel tüketim vergisinden is
tisna edilmesi yolunda getirilen düzenleme, yasa koyucunun vergilendirme alanındaki 
takdir yetkisine dayanmakta ve Anayasa’ya aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Açıklanan 
nedenlerle kural, Anayasa'nın 2. ve 73. maddelerine aykırı değildir. İptal istemin reddi 
gerekir" şeklinde oy çokluğuyla karar vermiştir.

Karşı oy gerekçesine göre ise, "Kanun koyucu vergiyi belirlerken sosyal, eko
nomik, mali ve kültürel amaçlı ya da benzer nedenlerle konu ve kişileri vergiden muaf 
veya müstesna kılabilir. Bu onun Anayasa'nın 73. maddesinde belirtilen kurallara bağlı 
kalması koşulu ile takdir yetkisi içindedir. Kanun koyucu vergi koyma, kaldırma, istisna
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tutma ve muafiyetten yararlandırma gibi düzenlemeler sırasında takdir yetkisini kulla
nırken, kamu yararı, mali güç, sosyal ve ekonomik amaç, kamu hizmetinin en iyi biçimde 
görülmesi gibi haklı nedenlere dayanması gerektiğini ve ancak bu suretle vergide adalet 
ve eşitlik ile genellik ilkesinin korunabileceğini gözetmesi gerekir. İptali istenilen kural
larla Devlet tüzel kişiliği içinde yer alan kamu kurumlarmdan sadece Başbakanlık merkez 
teşkilatı tarafından ithal edilen motorlu taşıtlar için getirilen bu KDV ve ÖTVye ilişkin 
muafiyetlerin, getiriliş gerekçesi gösterilmediği gibi hangi amaçla ve niçin yapıldığı da 
anlaşılamamıştır. Kural bu haliyle Anayasa'nm 73. maddesine aykırıdır. Devlet tüzel 
kişiliği içindeki diğer kamu kurumlanın dışlayan, sadece Başbakanlık merkez teşkilatını 
muafiyet kapsamına alan ve hangi amaçla niçin yapıldığı da anlaşılamayan kurallar, hu
kuk devletine uygun adil bir düzenleme olmadığı gibi yine hukuk devletinde, hukukun 
tüm devlet organlarına hâkim kılınması gereğine de uymamaktadır. Belirtilen nedenlerle 
kurallar, Anayasa'nm 2. ve 73. maddelerine aykırıdır. İptalleri gerekir."

Diğer bir karşı oy gerekçesinde, "düzenlemenin Anayasa'nm 73. maddesinde 
belirtilen verginin genelliği ilkesine göre vergi yükünün adaletli dağılımının sağlanması 
esaslarına uygun olmadığı açık olup iptali gerektiği" belirtilmiştir.

Anılan karara konu edilen yasa hükümlerine göre, otobüs, minibüs, binek 
otomobilleri, arazi taşıtları, uçak, yat gibi malların Başbakanlık merkez teşkilatı
na teslimi işlemi Katma Değer Vergisinden, ilk iktisabı ise Özel Tüketim Vergi
sinden istisna edilmiştir. Anayasa Mahkemesi bu hükümleri "yasa koyucunun 
takdir" yetkisinde görerek Anayasa'ya aykırı bulmamıştır. Yasa koyucunun tak
dir yetkisi ise, vergilendirme yetkisinin sınırları, hukukun genel ilkeleri ve ulus
lararası anlaşmalar ile bağlıdır. Vergilendirme yetkisinin sınırları açısından konu 
değerlendirilmek gerekirse, öncelikle hukuk devleti ilkesi bakımından genellik 
ve eşitlik ilkeleri ele alınmalıdır. Sadece Başbakanlık merkez teşkilatını muafiyet 
kapsamına alan bir düzenlemenin genel olduğundan bahsedilemez; bu hüküm 
sübjektif karakterlidir. Eşitlik ilkesi bakımından ise, konuyu yatay ve dikey eşit
lik bağlamlarında ayrıca değerlendirmek gerekir. Yatay eşitlik, eşitler arasındaki 
eşitliği ifade ettiğine göre, Başbakanlık merkez teşkilatına tanınan bu istisnanın 
diğer kamu tüzel kişilerine tanınmadığı sorusu akla gelebilir. 1982 Anayasası'nın 
112/2'nci maddesinde "İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla 
düzenlenir" hükmü yer almıştır. Anayasa'nm 44'üncü maddesinde de dolaylı 
da olsa "Devlet Genel Yönetimi" ifadesi kullanılmıştır. Bu bütünlük ve birlik, 
idarenin tek düze bir teşkilata, bir çeşit görev ve yetkiye, aynı türden görevli ve 
mallara sahip olması, eşitlik ilkesini, kimi idari, kurum ve teşekküllerin anayasal 
güvencelerini zedelememesi koşuluyla makul görülebilir48. İdare bir bütün ise, 
sadece Başbakanlık merkez teşkilatının belli vergilerden muaf olması yatay eşit
lik ilkesine aykırı düşer.

48 DURAN, Lütfi: İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982, s. 35.
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Burada eşitlik ilkesinin denetiminde kullanılan "m ali güç" ölçütü uygulana
bilir. Başbakanlık merkez teşkilatının mali gücünün bu teşkilata alman araçların 
Katma Değer Vergisi ya da Özel Tüketim Vergisini ödeyemeyecek düzeyde ol
madığı açıktır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları yanında mali gücü bakımından 
seviyesinde açık bir fark da bulunmamaktadır. Dikey eşitlik bakımından diğer 
tüm Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi yükümlülerine oranla da mali 
gücünde bir eksiklikten söz edilemeyeceği gibi tersine mali gücünün daha fazla 
olduğu söylenebilir. Öyle ise, Anayasa Mahkemesi'nin önceki kararlarında eşit
lik konusunda yerleşmiş bir ölçütü olan "mali güç" ölçütüne göre sadece Başba
kanlık teşkilatına bu çeşit bir muafiyet tanmması Anayasa'ya aykırı olur.

Eşitlik ilkesi denetiminin diğer bir ölçütü olan "haklı neden" ölçütü söz ko
nusu olayda uygulandığında, ne yasada, ne yasanın gerekçesinde, ne de Ana
yasa Mahkemesi kararında haklı bir nedene yer verildiği görülür. "Kamu yara
rı", "kamu hizmetlerinin daha iyi bir biçimde görülmesi" gibi "haklı bir neden" 
bulunsaydı, Anayasa Mahkemesi bunu eşitlik ilkesinin bir istisnası olarak çoğu 
kararında olduğu gibi uygular ve oybirliğiyle iptal istemini reddederdi. Örneğin, 
Anayasa Mahkemesi'nin "haklı neden" ölçütünü kullandığı bir karara konu olan 
18.12.1953 tarih ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilat ve Va
zifeleri Hakkında Kanun'un 49'uncu maddesinde yer alan "Umum Müdürlüğün 
varidatı kurumlar vergisinden ve muameleleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf
tır■" hükmü karşısında "Genel Müdürlüğe tanınan muaflık esasen en büyük bölümünü 
Devletin sağladığı gelirin tümünün kuruluşu gördüğü kamu hizmetine yöneltilmesi ere
ğini gütmekte kamu yararına, başka deyimle haklı nedene dayanmaktadır" demiş; eşitlik 
ilkesine ve Anayasaya aykırılık görmemiştir.

Sosyal devlet bakımından konu değerlendirilirse, ilgili düzenlemenin ver
gi yükünün dengeli ve adaletli dağılımına yönelik olmadığı gibi, aksine vergi 
yükünün ortada haklı bir neden bulunmaksızın diğer yükümlüler aleyhine çev
rildiği görülür. AİHS m. 14'te düzenlenen ayrımcılık yasağı açısından bakılırsa, 
"meşru ve nesnel bir neden" olmaksızın diğer yükümlülerin mülkiyet hakkının 
ihlal edildiği söylenebilir. Ödenmeyen bir verginin yarattığı eksiklik, diğer yü
kümlülerin ödediği vergilerden tamamlanacaktır.

Bu değerlendirmeler sonucunda, karşı oy gerekçelerinde de ifade edildi
ği gibi, Anayasa Mahkemesi kararına konu olan hükümler, Anayasa'nın 2 ve 
73'üncü maddelerine aykırıdır. Yasakoyucunun takdir yetkisi, vergi muafiyet ve 
istisnaları bakımından vergilendirme yetkisinin sınırları ile bağlıdır.

Görevi, anayasa hukuku bakımından yasama organını denetlemek olan ve 
kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve 
tüzel kişileri bağlayıcı nitelikte bulunan Anayasa Mahkemesi 30.11.2007 tarihli
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E. 2006/61 sayılı kararının gerekçesinde "Muafiyetin hangi amaçla, niçin, hangi sı
nır ve koşullarla yapıldığına ilişkin bir açıklık bulunmamaktadır" değerlendirmesinde 
bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi'nin bu karardaki vergi muafiyeti ve istisna
ları konusunda yasama organının sınırsız bir takdir yetkisine sahip olmadığı49 
yaklaşımına karşın, önceki içtihatlarının tam tersi biçimde 2009/62 Esas sayılı ve
9.6.2011 tarihli kararında, gerekçe göstermeksizin yasa koyucunun takdir yetki
sini bu denli geniş yorumlaması, Anayasa Mahkemesi'nin içtihatları bakımından 
bir değişiklik yaratmıştır.

IV. Sonuç

Anayasa Mahkemesi, yasalar bakımından eşitliği, şekli eşitliği çağrıştıran 
genellik, soyutluk ve nesnellik ile değerlendirebilmektedir. Bu ise, somut olay
larda yasama organının takdir yetkisinin çerçevesinin oldukça geniş yorumlan
masına neden olmaktadır50. Örneğin, Mahkemenin 1803 sayılı Af Kanunu'nun 
18/A maddesiyle ilgili kararında şu görüşlere yer verilmiştir: "Öğreti alanında, 
affın bir atifet olduğu, bunun kimi koşulların gerçekleşmesine bağlı tutulabileceği, tar
tışmasız kabul edilebilmektedir. İtiraza konu edilen yasa kuralında öngörülen koşulun 
gerçekleşmesi, o durumda bulunan her kişiden beklendiği için eşitlik ilkesine aykırılıktan 
söz edilemez.5'"

Vergi muafiyet ve istisnaları bakımımdan da Anayasa Mahkemesi'nin önceki 
kararlarına göre yasa koyucunun takdir yetkisini çok daha geniş biçimde yorum
ladığı görülmektedir. Mahkemenin, yasa koyucunun takdir yetkisini korumak 
konusunda gösterdiği titizlik haklı olmakla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin bir 
kararında dediği gibi, "Anayasanın hukuk devleti ilkesinin öğeleri arasında yasala
rın kamu yararına dayanması ilkesi vardır ... Buna göre çıkarılması için kamu yararı 
bulunmayan bir yasa kuralı, Anayasanın 2'nci maddesine aykırı nitelikte olur ve dava 
açıldığında iptali gerekir.52"

49 GEREK, Şahnaz: a.g.m., s. 19.

50 ÖDEN, Merih: a.g.e., s. 173,174.

51 AYM, E. 1983/1, K. 1983/5,26.4.1983.

52 AYM, E. 1972/14, K. 1972/34,22.6.1972.
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TÜRKİYE'DE REEL GELİRLERİN GELİŞİMİ: 

2003-2010

Özlem ALBAYRAK1 

Özet

Ortalama gelirlerdeki değişmeyle yetinmeyerek gelir dağılımını da dikkate alarak 
2003-2010yılları arasında Türkiye için sosyal refah düzeylerinin hesaplanmasının amaç
landığı bu çalışmanın en temel sonucu, gelir dağılımında sözü edilen dönemde yaşanan 
iyileşme sayesinde krize rağmen, 2003 dönemine göre daha yüksek refah düzeylerine ula
şılmış olmasıdır. Yapılan analiz yaratılan refahın ve dağılımın kaynağının/nedenlerinin 
tespit edilebilmesi için farklı refah göstergelerinin kullanımının ne kadar önemli olduğu
nu göstermiştir. Ekonominin genel işleyişinin gelir üretme ve üretilen gelirin dağılımını 
olumlu yönde etkileme gücünü görmek açısından da bu çaba anlamlıdır. Bu çalışma, 
ortalama gelirlerde artışlar yaşanmasına rağmen, piyasanın genel işleyişi içerisinde top
lumdaki her kesimin bu artışlardan aynı ölçüde yararlanamadığını, ancak devletten yapı
lan nakdi ve ayni transferler sayesinde alt gelir gruplarının Türkiye genelinde gözlemle
nen ortalama refah düzeyindeki artışı yakalayabildiğini göstermiştir.

1. Giriş

İki ülkenin ya da bir ülkenin farklı dönemlerdeki refah düzeylerinin karşı
laştırılması genellikle ortalama gelir düzeyleri üzerinden yapılmaktadır. Gayri 
Safi Milli Hasıla (GSMH) ya da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)'yı ülkede söz 
konusu dönemde elde edilen toplam ekonomik refah düzeyinin göstergesi ola
rak kabul edersek, bu değerin kişi başı değerinde meydana gelen değişmeler bize 
refah düzeyi üzerinden karşılaştırma yapma şansı tanımaktadır. Bunların zaman 
içindeki seyrine göre, bir toplumun refah2 düzeyinin yükselip yükselmediği üze
rine sonuçlara varılır.

Refah, refah iktisadının temel kavramı olarak hem tanımlanması hem de 
ölçülmesine ilişkin pek çok tarhşmayı beraberinde getirmektedir. Yukarıdaki 
genel ve "popüler" yaklaşım Paretocu refah iktisadının izlerini taşımaktadır. 
Refah iktisadı içerisinde başat yaklaşım olarak Paretocu refah iktisadı, sosyal

1 Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü.

2 Refah tanımı şimdilik refah iktisadı içerisindeki kavramsal karşılığından ziyade politik ve günlük 
yaşamdaki genel ve geniş anlamında kullanılmıştır.
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refahı bireylerin refahının basit toplamı olarak almakta ve etkinlik kaygılarını 
öne çıkararak refahm dağılımını araştırma dışı bırakmaktadır. Bu da ortalama 
refah (genelde gelir ile ölçülen) üzerinden yapılan yorumların teorik arka planını 
oluşturmaktadır. Kolayca anlaşılabileceği gibi sözü edilen durum, iktisadın en 
bilinen karşıtlığı olan etkinlik-eşitlik karşıtlığına referans vermektedir. Etkinlik 
ya da başka bir ifadeyle refahın artırılması hedefi öncelikli olduğunda, eşitlik 
amacı (refahın dağılımı/bölüşümü) etkinlikle çatıştığı ölçüde ikincilleşebilmek- 
tedir. Ancak refah iktisadı içinde refahın, sadece ulusal gelirin büyüklüğüne (or
talama ya da kişi başı ile ölçülen) değil (size) onun dağılımına (distribution) da 
bağlı olması gerektiğini savunanlar olmuştur (Sen, 1976; Jenkins, 1997). Birinci 
yaklaşım mutlak anlamda refah ölçümü, İkincisi ise göreli refah ölçüm yaklaşımı 
olarak da görülmektedir.

Eşitsizlik endeksleri birey/hane gelirlerini ortalamadan sapma düzeyine 
göre değerlendirirken, bireysel/toplumsal refah düzeylerinin belirlenmesinde 
mutlak gelir düzeyleri ele alınmaktadır. Sosyal refah fonksiyonlarının belli tek
nik koşullar altında pekala bu ikisini birlikte ele alması mümkündür (mutlak ve 
göreli olanı) (Duclos ve Araar, 2006:60). Jenkins (1997) Atkinson eşitsizlik endek
si üzerinden, Sen (1976) de Gini endeksi üzerinden refahm dağılımının refah dü
zeyinin büyüklüğünü hesaplamada göz önüne alınabileceğini gösteren reel gelir 
(sosyal refah) endeksleri önermişlerdir. Önerilen bu endeksler sayesinde ortala
ma gelirdeki değişmelerin yanı sıra, gelirin dağılımı da incelenmiş ve sadece or
talama gelir düzeyindekilerin değil, dağılımın farklı noktalarında bulunan birey 
ya da hanelerin gelirlerindeki değişmelerin de ortalama refah düzeyinin belir
lenmesinde etkili olması sağlanabilmiştir3. Jenkins (1997)'in 1980'ler İngiltere'si 
için yaptığı çalışmanın sonuçlan özellikle etkileyicidir. Bu dönemde 1970'lerin 
sonunda yaşanan krizin atlatılması için ekonomik politikalarda radikal deği
şiklikler yapılmış ve bunun sonucunda İngiltere'de gelir dağılımında bozulma 
yaşansa da ortalama gelir düzeylerindeki artışa dayanılarak krizin ekonomide 
yarattığı daralma ve refah düzeylerinde yarattığı düşmenin önüne geçildiğine

3 1980'den günümüze eşitsizliklerdeki ve yoksulluktaki dünya genelindeki artış (OECD, 2008) 
büyümenin ekonomik ilerlemeyi belirlemede tek başına etkili bir gösterge olduğuna ilişkin kanıya 
yönelik soru işaretleri ortaya çıkarmıştır. Toplumdaki eşitsizliklerdeki ve yoksulluktaki artışın, 
büyümeden her kesimin eşit ölçüde faydalanmadığını gösterdiği kabul edilmiş ve bu açıdan 
yoksullar lehine büyüme (pro-poor growth) kavramı üretilmiştir. Buna göre büyümeden yoksullar 
oransal olarak yoksul olmayanlardan daha fazla yararlanabiliyor ise büyümenin yoksullar lehine 
olduğunu söyleyebiliyoruz (Son ve Kakvvani, 2008). Yazında önerilen yoksullar lehine büyüme ölçme 
yöntemlerinde kullanılan genel yöntem ise, yoksul olanların belirlenmesinin ardından, yoksulların 
ortalama gelirinde analiz döneminde meydana gelen büyümenin genel olarak tüm nüfusun ortalama 
gelirinde meydana gelen büyümeden ve yoksul olmayanların gelirindeki büyümeden yüksek olup 
olmadığına bakılması şeklindedir. Kullandığımız sosyal refah endekslerine ek olarak, ortalama 
gelirin yanında gelirin dağılımını dikkate alan diğer yaklaşım da yoksullar lehine büyümeyi ölçme 
çabasında görülmektedir.

626



Prof. Dr. ismail Türk'e Armağan

dair yaygın bir kanı oluşmuştur. Jenkins, önerdiği reel gelir ölçüm yöntemi ile 
göstermiştir ki 1980'lerde gelir dağılımındaki yukarı trend göz önüne alınarak 
hesaplanan reel gelir, ortalama gelirden çok daha düşük oranlarda artmıştır. 
Hatta, alt gelir gruplarının refah değişimlerine daha fazla ağırlık verildiğinde, 
araştırma döneminde dağılımdaki bozulmanın etkisi ile refah düzeyinde artma 
değil düşme meydana gelmiştir.

Latin Amerika ülkeleri için yapılan başka bir çalışma da Jenkins (1997)'yi kul
lanarak neoliberal politikalar sonucu eşitsizliklerde artış yaşayan Latin Amerika 
ülkelerinin 90'larda yaşadıkları büyüme artışlarına karşılık refah düzeylerinde 
meydana gelen düşmeyi hesaplamaktadır (Angeriz vd. 2011). Eşitsizliklerdeki 
artışın sosyal refahta yarattığı düşme 90'h yıllar Latin Amerikan ekonomisini an
lamak açısından önemli bulgular sunmaktadır.

Bu çalışmada Jenkins (1997) ve Sen (1976) takip edilerek Türkiye için dağılı
mı da analize dahil eden reel gelir ölçüm yöntemiyle 2003-2010 yılları için reel ge
lir/ sosyal refah hesaplanacaktır. Bu iki yılın seçilmesi bir taraftan zorunluluktan 
kaynaklanırken, diğer taraftan bu tarihler AKP hükümeti dönemini tamamen 
kapsadığı için anlamlı hale gelmektedir. Zorunluluk, gelir dağılımı çalışmala
rında kullanılabilecek birey ve hanelerin refah düzeylerini (gelir, tüketim, belli 
bir ölçüde servet göstergeleri ile) içeren mikro veri setlerinin güvenilir1 biçimde 
2003'ten itibaren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanır hale gel
mesinde yatmaktadır. Makale, bu giriş bölümünü takip eden üç temel alt bölüm
den oluşmaktadır. Takip eden bölümde, kullanılacak reel gelir ölçme yöntemle
ri tanıtıldıktan sonra, refah göstergesi olarak seçilen değişkenler tartışılacaktır. 
Üçüncü bölümde çalışmanın sonuçları verilirken, sonuç bölümünde ise bulgular 
üzerine kısa bir tartışma gerçekleştirilecektir.

2. Ölçüm yöntemi ve refah göstergesi seçimi

Refahın seçilen refah göstergesinin büyüklüğü yanında onun dağılımına da 
bağlı olarak ölçülmesi için önerilen temel yöntem, ortalama refah düzeyinin eşit
sizlik düzeyiyle ağırlıklandırılması şeklindedir. Ancak bu temel yöntemden yola 
çıkılarak hesaplanacak refah endekslerinin teknik açıdan belli ilkelere uyması

4 Enflasyon sepetinin belirlenmesi amacıyla 1994'te yapılan büyük çaplı gelir ve tüketim anketi hem 
toplama yöntemi hem de 2003'ten sonraki yıllar için toplanan veri setleri ile hem değişken hem de 
yöntem olarak tutarlı olmaması nedeniyle sorunludur. Örnek vermek gerekirse, tüketim veri seti 
1994 yılında toplanmışken, gelir veri setinin kriz nedeniyle ara verilmesi dolayısıyla 1995 yılında 
toplandığı TÜİK görevlilerince tarafımıza açıklanmıştır. Bunun yanında diğer yıllar için sunulan 
ve fiyat farkından kaynaklanan sorunları çözmek için kullanılan "indeks" değişkeninin bu yıl için 
verilmemesi diğer bir tutarlılık sorununa işaret etmekteir. 2002 yılı da benzer sorunlar içerdiği ve 
dönemleme anlamında bize ekstra fayda sağlamayacağı düşünülerek 2003 yılı başlangıç yılı olarak 
tercih edilmiştir.
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beklenmektedir. Yazında bu ilkeler aynı zamanda eşitsizlik ve yoksulluk ölçüm 
yöntemleri için de önerilen koşullardır. Bu ilkeler5, endeksler kullanılarak aynı 
toplumun farklı tarihlerdeki ya da farklı toplumların aynı tarihlerdeki refah/ 
eşitsizlik/yoksulluk düzeylerinin karşılaştırılmasında, yani bir sıralama yapıl
masında ortaya çıkabilecek sorunları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

y=tyu, ıı2l,..., y j  nüfus büyüklüğü n olan, t dönemindeki bir gelir dağılımını 
göstersin. Birey/haneler en fakirden en zengine doğru sıralansın: yu<y2r.<ynl.

Refah, eşitsizlik ve yoksulluk ölçüm yöntemlerini, yukarıda gösterilen gelir 
dağılımını toplulaştırma (aggregation) ya da sıralama (ranking) sorununa önerilen 
çözümler olarak da düşünebiliriz. Refah ve yoksulluk ölçüm yöntemleri bir top
lulaştırma eylemi (ilki tüm dağılıma yoğunlaşırken, İkincisi dağılımın en altında
kilere yoğunlaşmaktadır) olarak ortaya çıkarken, eşitsizlik ölçüm yöntemleri veri 
dağılımın veri durumuna yoğunlaşır ve başka bir dağılımla karşılaştırma pratiği 
içinde, daha çok sıralama sorununu içinde barındırır. Ancak refah ölçüm yönte
mi refahın büyüklüğünün yanında dağılımına da yoğunlaşıyorsa, toplulaştırma 
ile birlikte sıralamanın da etkin yapılması gerekir ki bunun için yukarda sözü 
edilen ilkelere başvurulmaktadır.

Jenkins'in önerdiği reel gelir (refah) ölçüm yöntemi, gelir dağılımına duyar
lılığı ifade eden parametrenin (inequality aversion parameter) eklenmesiyle oluş
turulmaktadır. Bu nedenle parametrik refah ölçüm yöntemlerine bir örnektir. 
Atkinson eşitsizlik endeksini kullanan Jenkins, ortalama refah düzeyine ilaveten 
dağılımı da dikkate alarak refah düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Jenkins'in 
katkısı farklı eşitsizliğe duyarlılık düzeylerini kullanarak, eşitsizliğe duyarlılığın 
farklılaştığı toplumlarda refah algısının da değişeceğini göstermesinden gelmek
tedir. Diğer bir ifadeyle, eşitsizliğe duyarlılığı düşük toplumlar ya da yönetim
lerde daha çok ortalama refah düzeyine (genellikle ortalama gelirle ölçülen) yak
laşan bir refah düzeyi bulunacakken, eşitsizliğe duyarlı toplum ve yönetimlerde, 
toplumdaki eşitsizliğin yüksek olduğu varsayımı altında, ortalama refahın altın
da bir refah düzeyi bulunacaktır.

Jenkins'in önerdiği sosyal refah endeksi aşağıdaki gibi formüle edilmiştir 
(Jenkins, 1997: 488):

_ib(ı -/£)]1-V(i-f),f  >o,£*ı
^  l ln\jı(l — /e)], £ =  1

5 Kabul edilen sosyal refah fonksiyonuna bağlı olarak ya da ondan bağımsız olarak tüm ölçüm 
yöntemlerinin uyması beklenen kriterlerin değerlendirmesi için bkz. Albayrak (2009), Allison 
(1978), Atkinson (1970), Creedy (1998), Jenkins (1991), Sen (1997) ve Shorrocks (1988). Refah ölçüm 
yöntemleri için gereken kriterler için bkz. (Jenkins, 1997).
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Burada p ortalama gelir düzeyini, e eşitsizliğe duyarlılık parametresini ve I 
ise dağılımın eşitsizlik düzeyini gösteren Atkinson eşitsizlik endeksini vermek
tedir. Jenkins, eşitsizliğe duyarlılık parametresinin 0.5 ile 2 arasındaki değerleri 
için eşitsizlik (1) ve refah endeksini (W) hesaplamıştır. Parametrenin değeri artar
ken refah endeksinin hesaplanmasında alt gelir gruplarının gelir düzeylerindeki 
değişmelere daha fazla ağırlık verilmektedir.

Sen (1976) refah endeksi ise refah düzeyinin belirlenmesinde ortalama re
fah düzeyinin yanısıra Gini eşitsizlik endeksini de kullanmaktadır. Sen endeksi 
S-Gini eşitsizlik endeksleri kullanılarak parametrik hale getirilebilmektedir. Bu 
çalışmada her iki yöntemin sonuçları da sunulacaktır.

ws-c = İp).P > 1

W2 = WC = p ( l  - 12) = n (l -  G)

Burada WS G, S-Gini refah endeksini, Ip ise aşağıda tanımlayacağımız S-Gini 
eşitsizlik endeksini vermektedir. Jenkins'in önerdiği formülde olduğu gibi eşit
sizliğe duyarlılık parametresinin (p) eklenmesi ile Gini eşitsizlik endeksi S-Gini 
eşitsizlik endeksi haline gelmiştir. Yukarda kısaca sözü edilen S-Gini endeksle
rinin temel avantajı, eşitsizlik ölçüm pratiğine, eşitsizliğe duyarlılığı ifade eden 
etik parametreleri dahil etmesinde ve böylece Gini katsayısının Azalan Trans
ferler İlkesi6'ni sağlar hale getirmesinde yatmaktadır. Eşitsizlik ölçüm yazınında 
etik parametreyi kullanan farklı ağırlık fonksiyonları önerilmiştir. Bu fonksiyon
ların amacı, araştırmacıya esneklik tammak ve inceledikleri dağılımın istedikleri 
bölümüne (alt, orta ya da üst gelir grupları) ağırlık vererek analizlerini sürdürme 
şansını vermektir. Sözü edilen eşitsizliğe duyarlık parametresini modele dahil 
etmek için kullanılan ağırlık fonksiyonu için Yitzhaki (1983) tarafmdan önerilen 
formül aşağıdaki gibidir:

K ( V, p ) = p ( p - \ ) ( \ - ? ) ^ \  0 < p < l

p eşitsizliğe duyarlılığı gösteren parametre iken, p  nüfusun içinde en az y  kadar ya da 
_y’den daha az gelir alan bireylerin payını vermektedir, y  ise tercih edilen refah göster
gesidir (gelir, tüketim ya da servet), p, K(p;p)'y\ dağılımın her yerinde sıfırdan büyük 
yapmak için birden büyük olmak zorundadır, p  arttıkça, /c(p; /?)’nın değeri p  küçük de
ğerler aldığında, yani dağılımın alt kısımları için, daha büyük hale gelmektedir. Böylece 
etik ağırlıklar, toplumun hangi kısmına yoğunlaşmak istediğimiz konusunda seçme şansı 
vermektedir. Diğer bir deyişle, etik ağırlıklar, eşitsizlik ölçüm yöntemlerini, toplumun

6 Bu ilkeye göre herhangi bir eşitsizlik ölçüm endeksinin düşük gelir düzeylerinde meydana gelen 
değişimlere ya da transferlere daha duyarlı olması gerekmektedir. S-Gini eşitsizlik endeksleri için 
bkz. (Albayrak, 2009; Duclos ve Araar, 2006)
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seçilen  kısm ında m eydana g elecek  refah değişim lerine daha duyarlı hale getirm ektedir. 

S -G in i eşits iz lik  endeksi aşağıdaki form ülle tanım lanm aktadır:

1

Hp) = \(p -  Up))x(p\p)dp
0

Burada L(p) Lorenz eğrisini vermektedir. p=2 olduğunda ıc(p;p=2) ağırlık 
fonksiyonu //nin tüm değerleri için “2" değerini almakta, yani 1(2) Gini katsa
yısına eşit olmakta, dolayısıyla, p-L(p) farkına tüm p değerleri için eşit ağırlık 
verilmektedir. p>2 olduğunda ise ıc(p;=2) p artarken azalmakta, dağılımın alt kı
sımlarına daha büyük ağırlık değerleri verilmektedir. p<2 olduğunda ise tersi söz 
konusudur.

Çalışmada eşitsizliğe duyarlık parametresinin l'd en  büyük değerleri için 
S-Gini eşitsizlik ve refah endekslerini hesaplıyoruz. Yazındaki genel eğilimi ve 
ampirik çalışırdan takip ederek eşitsizliğe duyarlılık parametresini 1.01'den 4'e 
kadar olan 4 değeri için S-Gini eşitsizlik ve refah endeksini tahmin ediyoruz. 
Ayrıca Jenkins refah endeksini de Jenkins'in çalışmasını takip ederek eşitsizliğe 
duyarlılık parametresinin 0.5 ve 2 arasındaki değerleri için hesaplıyoruz.

2.1. Veri seti ve refah göstergesi seçimi

TÜİK'in Hanehalkı Bütçe Anketleri'nin kullanılacağı bu çalışmada 2003 ve 
2010 yılları arasındaki sekiz kesit verisinden yararlanılmıştır. Veri setleri birey 
düzeyinde ücret, müteşebbis, tarım ve menkul ve gayrimenkul gelirlerini (son 
ikisi hane düzeyinde ayrıntılı olarak raporlanmıştır) içerirken, hem piyasa hem 
de kendi üretiminden tüketimin rapor edildiği harcama bilgisini hane düzeyinde 
sunmaktadır. Birey düzeyinde hem nakdi hem de ayni gelirlerin içerildiği veri 
setleri iki ayrı refah göstergesi oluşturulmasına olanak tanımıştır. Refah göster
gelerinden ilki doğrudan vergi ve transferler (hem ayni hem de nakdi) sonrası 
nakdi ve ayni gelirleri içeren toplam gelirdir (TOPGEL). İkincisi sadece nakdi 
faktör gelirlerini kapsayan nakdi gelir (NAKDİ)'dir. Her iki gelir tanımında da 
emekli maaşı ve işsizlik sigortası ödemeleri gibi nakdi gelirler kapsanmıştır. Son 
olarak ise izafi kira ve kira ödemelerini de kapsayan hanehalkı toplam tüketim 
(dayanıklı ve dayanıksız) harcamasıdır (HARCAMA).

Bu refah göstergelerinin yanı sıra devletin nakdi transferlerini içermeyen, 
diğer bir deyişle devlet müdahalesi olmadan önce bireylerin piyasada elde et
tikleri nakdi gelirleri içeren piyasa nakdi geliri ile; buna piyasada elde edilen 
ayni gelirlerin eklenmesiyle bulunan (özel kişilerden elde edilen ayni yardımları 
içeren ancak devletten yapılan ayni transferleri içermeyen) piyasa geliri (birincil 
dağılım) de tanımlanmıştır. Bu iki ek gelir tanımını yapma ihtiyacı, Türkiye'nin 
incelenen döneminin "istihdam yaratmayan büyüme" (Yeldan, 2011: 27) dönemi
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olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu iki tanımın bize, piyasanın özel
likle alt gelir gruplarında bulunan birey/haneler için refah üretme gücünü gös
termesini beklemekteyiz.

Gelir temelli refah göstergelerinin yıllık değerleri kullanılmış ve hane düze
yinde toplulaştırılmıştır. Harcama verisi zaten hane düzeyinde rapor edilmek
tedir. Bunun yanında fiyat değişimlerinm inceleme süresi içerisindeki değişim
lerinin refah göstergelerinin ortalama değerleri üzerinde yarattığı etkiyi dikkate 
almak ve karşılaştırma sorununu ortadan kaldırmak amacıyla, gelir ve harcama 
değerleri tüketici fiyatları endeksi ile 2010 yılı sonuna getirilmiştir7.

Bunların yanında hanelerin demografik farklılıklarının göz önünde bulun
durulması eşitsizliklerin doğru hesaplanmasında önemlidir. Bu nedenle OECD8 
ve Dünya Bankası'nın kullandığı, hane büyüklüğü yarımda hanedeki bireylerin 
yaşlarını da dikkate alan iki eşdeğerlik ölçeğine ek olarak kişi başı değerlerle de 
analiz yapılmıştır. Sonuçlarm seçilen refah göstergesine ve eşdeğerlik ölçeğine 
duyarlı olup olmadığının belirlenmesi için tüm göstergeler ve eşdeğerlik ölçek
leri ile analiz yapılmasına karşın, bulguların seçilen eşdeğerlik ölçeğine duyarlı 
olmadığı görüldüğü için sadece kişi başı değerlerle yapılan hesaplamaların so
nuçları burada tartışılmıştır.

3. Ampirik Bulgular

3.1. Birincil dağılım ya da piyasa tarafından üretilen refah

2001 krizinin ardından tekrar büyüme trendine giren Türkiye ekonomisi 
(2001'de % 5.7 küçülme yaşamıştı), 2002-2007 arasında GSYİH'sını9 yıllık ortala
ma % 5.91 büyütmeyi başarırken, küresel krizin etkisiyle, 2008-2009 döneminde 
ortalama % 2.08 oranında bir küçülme yaşadı. 2010 yılında % 9 (2011'de de %8.5) 
gibi yüksek bir büyüme oranı yakalayan Türkiye, krizin etkilerini üzerinden at

7 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan alınan 2003 yılı temel alınarak hesaplanmış tüketici 
fiyat endeksi ekte Tablo El'de verilmiştir.

8 OECD hanehalkı eşdeğer büyüklüğü, hanedeki ilk yetişkin için 1, 14 ve daha yukarı yaştaki 
fertler için 0.5, 14 yaşından küçük fertler için 0.3 değerleri dikkate alınarak hesaplanan hanehalkı 
büyüklüğüdür. Dünya Bankası (2005) ise Deaton and Zaidi (2002) tarafından önerilen eşdeğerlik 
ölçeğini kullanmaktadır. At hanedeki yetişkin sayısını C ise çocuk sayısını göstermektedir. 14 yaşında 
ve 14 yaşın altındaki bireyler çocuk kabul edilmektedir. Parametrelere <7=0.6 ve «=0.9 değerleri 
verilmektedir. An ve C0 her bir yıl için hanedeki ortalama yetişkin ve çocuk sayısını vermektedir.

AE *,  = A ° *  C ° , AE 
(A0 + a C 0)

A E,=(A ,+<*:,)'
9 Sabit fiyatlarla harcamalar yöntemiyle ölçülen GSYİH.
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mış gibi görünmektedir10. Aynı dönemde yüksek olan gelir dağılımı eşitsizlikle
rinde de aşağı doğru bir trend ortaya çıkarken, krizin etkisiyle 2008 ve 2009'da 
bu trend aksi yöne dönmüştür. Bu gelişmelerin, enflasyonla düzeltilmiş ortala
ma gelir düzeylerine yansımalarını Tablo 1 ve 2'de toplam gelir (nakdi+ayni) 
ve nakdi gelir göstergeleri üzerinden görebiliriz. 2003-2010 arasında her iki re
fah göstergesine göre kişi başı ortalama gelirlerde %36-38 arasında ortalama 
bir iyileşme görünmektedir. Gelir dilimlerine baktığımızda nakdi gelirlerdeki 
büyümenin daha sınırlı kaldığı görülmektedir. Bunun yanında krizin etkisini 
görmek açısından 2003-2009 arası değişmeye bakıldığında birinci yüzde 10'luk 
dilimin ortalama nakdi gelir düzeyinin Türkiye ortalamasının altında kaldığı 
anlaşılmaktadır. Bunun kriz nedeniyle işsizlik oranlarındaki artış ve nakdi ge
lir düzeylerindeki daralmayla ilgili olduğu açıktır. Toplam gelir ve nakdi gelir 
göstergeleri arasındaki ayni gelirlerden kaynaklanan bu farkın, refah düzeyleri 
ve eşitsizlik göstergelerine yansımasını da özellikle krizin etkisinin hissedildiği 
yıllar için göreceğiz.

Tablo 1: Gelir Dilimlerine Göre Ortalama Gelir Düzeyleri 
(Toplam gelir:nakdi+ayni)

Gelir Dilimleri 2003 2009 2010
Büyüme oranı (2003- 
2010)

Büyüme oranı 
(2003-2009)

1 812 1113 1199 47.573 37.00

2 1511 2120 2217 46.732 40.36

3 2019 2905 3004 48.754 43.84

4 2535 3643 3766 48.538 43.68

5 3112 4423 4510 44.909 42.10

6 3743 5274 5418 44.764 40.92

7 4551 6421 6529 43.456 41.08

8 5764 8018 8097 40.464 39.09

9 7876 10877 10835 37.572 38.11

10 18718 23802 23179 23.830 27.16

Türkiye 4174 5751 5756 37.888 37.77

Not: Haneler toplam gelire göre sıralanmıştır

10 2003-2010 arasında birikimli büyüme %40'ı bulmuştur. 
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2003-2010 arası enflasyonla düzeltilmiş ortalama gelir/harcama rakamlarım 
ve Jenkins ve S-Gini refah endekslerinin sonuçlarını nakdi gelir değişkeni için 
aşağıda Tablo 3 ve Tablo 4'de ve diğer refah göstergeleri için ekte (tablo E2, 3 ve 
4'te) sunuyoruz. Görüldüğü gibi ortalama gelir ve harcama rakamlarında 2003- 
2010 arasında %35 ile %50 arasında refah göstergesine göre değişen oranlarda bir 
artış meydana gelmiş görünmektedir. Bu artışa ilave olarak gelir dağılımı eşitsiz
liğinde de 1 ila 3 puan arasında bir düşme yaşanmıştır. Eşitsizliklerdeki iyileş
menin alt gelir gruplarının refah düzeylerindeki değişimlere daha fazla ağırlık 
verdiğimizde (eşitsizliğe duyarlılık parametresinin değerleri arttıkça) daha dü
şük oranlarda gerçekleştiğini görsek de eşitsizliklerde 2003-2010 arasında istatis- 
tiki olarak da test edilmiş bir düşmenin olduğunu görüyoruz. Eşitsizliklerdeki 
bu iyileşmenin 2009'da görülen artışa rağmen gerçekleştiği ve bunun yanında 
2010'da yaşanan yaklaşık birer puanlık düşmelerin de buna yardım ettiği görül
mektedir. Ortalama refah düzeylerinde gözlenen artışa ek olarak, eşitsizliklerde
ki bu iyileşmenin eşitsizliğe duyarlılık parametresinin farklı değerleri için sosyal 
refah endekslerinde olumlu yönde olmasını beklediğimiz etkiyi ise hem S-Gini 
hem de Jenkins'in önerdiği refah endeksleri ile inceleyeceğiz.

Tablo 2: Gelir Dilimlerine Göre Ortalama Gelir Düzeyleri 
(Nakdi Gelir)

Gelir Dilimleri 2003 2009 2010
Büyüme oranı 
(2003-2010)

Büyüme oraru 
(2003-2009)

1 784 1046 1122 43.10 33.35

2 1438 1967 2056 43.00 36.79

3 1921 2695 2778 44.61 40.27

4 2406 3352 3488 44.99 39.35

5 2951 4125 4195 42.12 39.77

6 3557 4944 5068 42.46 39.00

7 4331 6052 6147 41.95 39.75

8 5510 7523 7650 38.85 36.54

9 7579 10336 10321 36.18 36.37

10 18288 23026 22507 23.07 25.91

Türkiye 4012 5439 5451 35.87 35.56

Not: Haneler toplam gelire göre sıralanmıştır
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Tablo 3'ün ikinci kısmına baktığımızda eşitsizliğe duyarlılık parametre
si arttıkça A tkinsonia ölçülen eşitsizlik değerleri arttığı için refah endeksinde 
de düşme yaşandığını görüyoruz. Ancak, incelenen dönemde bütün eşitsizliğe 
duyarlılık parametreleri için eşitsizliklerde iyileşme yaşandığından 2003-2010 
arasında yine de refah endeksinde de artma olduğunu tespit edebiliyoruz. An
cak ortalama gelirde (e=0) %36 oranında artış meydana gelmesine rağmen, e=0.5 
iken artış oranı %18.5, £=1 iken %4.5 olarak gerçekleşmektedir. e=2 yaptığımızda 
ise %26'lık bir düzelme yaşandığı görülmektedir. Alt gelir gruplarına verilen en 
yüksek ağırlıkla (e=2) ölçülen refah düzeyinin ortalama nakdi gelir düzeyine en 
yakın artışı sağlaması dikkat çekicidir. Buna karşın artışın yine de ortalama nak
di gelirin altında kalması, incelenen dönemde alt gelir gruplarının refah düzey
lerinde ve dağılım eşitsizliğinde dağılımın diğer kısımlarına göre daha dikkate 
değer bir düzelmenin yaşandığını, ancak ortalama refah artışının yine de bu ke
simlere tam olarak yansıtılamadığını söyleyebiliriz. Ekteki Tablo E2'den toplam 
gelir değişkeni için sonuçlara baktığımızda, hem ortalama gelir düzeyindeki ar
tışın hem de g'nin artan değerleri için refah endeksinin değerlerinin ve 2003-2010 
arası artış oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ama daha önemlisi 
e=2 iken refahtaki artış oranı %33 gibi yüksek bir rakama ulaşarak neredeyse 
ortalamadaki artışı (%38) yakalamıştır. Bu farkın ayni gelirlerde alt gelir grupları 
lehine 2003-2010 arasında yaşanan değişmeden kaynaklandığı açıktır. Ayni ge
lirlerdeki gelişmenin piyasa ayni gelirlerinin seyrinden mi yoksa kamunun ayni 
transferlerinin seyrinden mi kaynaklandığını bir alt bölümde inceleyeceğiz.

Ek bir gözlem olarak yıllar arasındaki karşılaştırmada tüm refah gösterge
leri eşitsizliklerde düşme olduğunu gösterse de hesaplanan endeksler arasında
ki farklılıklar dikkat çekicidir. Ampirik yazmdan da iyi bilindiği gibi harcama 
değişkeni en düşük eşitsizlik değerini verirken, nakdi gelire göre eşitsizlik he
saplandığında en yüksek değere ulaşılmaktadır11. Ayrıca, nakdi gelir üzerinden

11 Harcama değişkeninin gelir dağılımında daha yüksek bir iyileşme önermesinin finaıısal 
keynesyenizm kavramı ile açıklanabileceği de görülmektedir. Finansal keynesyenizm basitçe finansal 
sistem aracılığı ile efektif talep yönetimi olarak tanımlanabilir. 2003-2010 dönemi, dünya ile pararlel 
olarak Türkiye'de de hanehalklarınm borçlanarak yaşam standartlarını koruma ya da yükseltme 
çabası içinde oldukları bir dönem olarak ortaya çıkmaktadır. Ekte Tablo E8 'de kişi başı toplam gelire 
göre sıralanmış yüzde 5'lik dilimlerin (hane gelirinden harcamarun çıkarılması ile hesaplanan) 
borcunun toplam gelirler içerisindeki yüzde paylan verilmektedir. Tablodan da görüleceği gibi 
2003'te Türkiye genelinde yüzde 6.4 oranında tasarruf görülürken, bu 2010'da %0.8 civarında borca 
dönüşmüştür. En zengin yirminci dilim haricindeki tüm grupların ya tasarruf miktarı azalmış ya 
da borçluluk düzeyi artmıştır. 2003 ile 2010 arasında borçluluk düzeyini en çok artıranların orta ve 
ortaüstii gelir gruplan olduğu görülmektedir. 15. gelir dilimindekiler 2003'te gelirlerinin altında 
harcama yaparak yaklaşık %2'lik bir tasarruf yaparken, 2010 döneminde bu durum %7 düzeyinde 
bir borca dönmüştür. 2003-2010 döneminde Türkiye kredi piyasalarındaki borçlanmayı kolaylaştıran 
ve ucuzlatan gelişmelerin bu durumu yarattığı açıktır. Harcama değişkeninin daha yüksek ortalama 
refah düzeyi sunması ve daha düşük eşitsizlik önermesinin arkasında kredi piyasaları ile desteklenen 
borçlanmanın önemli katkısı olduğu görülmektedir. Bu olguyu eşitsizliklerdeki artış ve borçlanma 
düzeyindeki ilişki üzerinden açıklayan bir çalışma için bkz. (van Treek, 2012)

634



Prof. Dr. İsmail Türk'e Armağan

hesaplanan endekse göre 2003-2010 arasında meydana gelen düşme de diğer 
değişkenlerin önerdiğinden daha küçüktür. Bunun nedeninin 2003-2010 arasın
da yakalanan büyüme trendine rağmen işsizlik oranlarında (büyüme oranları
na kıyasla) ciddi düşme meydana getirilememesinden kaynaklı olarak, alt gelir 
gruplarının nakdi gelirlerinde ortalama gelire oranla daha düşük bir artış ortaya 
çıkmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür.

Tablo 3: Atkinson Eşitsizlik Endeksi (Kişi Başına Nakdi Gelir)
Parametre Değerleri (s) 2003 (milyon TL) 2006 2008 2009 2010

0.5
0.1953

0.0045

0.1548

0.0041

0.1575

0.0038

0.1774

0.0043

0.1694

0.0042

1
0.3369

0.0055

0.2833

0.0060

0.2887

0.0058

0.3154

0.0059

0.3012

0.0057

2
0.5655

0.0095

0.5030

0.0088

0.5145

0.0131

0.5463

0.0099

0.5647

0.0460

Jenkins Sosyal Refah Endeksi

Parametre Değerleri ( e ) 2003 (milyon TL) 2006 2008 2009 2010

Ortalama
(£=0)

4003.4
44.7

4686.3

60.3

5330.3

69.0

5438.7

69.5

5451.0

66.2

0.5 113.52 125.87 134.02 133.78 134.58

1 7.884 8.119 8.240 8.222 8.245

2 -0.00057 -0.00043 -0.00039 -0.00041 -0.00042

Kriz döneminin yansımalarını ise 2008 ve 2009 yılları sonuçlarım karşılaş
tırarak elde edebiliriz. Hem nakdi gelir değişkenine göre hem de toplam gelir 
değişkenine göre ortalama gelirlerde %2 gibi bir iyileşme yaşanmasına rağmen, 
eşitsizliklerdeki ikişer puanlık artışların refah düzeyini olumsuz etkilediğini ve 
eşitsizliğe duyarlılık parametresi yükseldikçe refah endekslerinde %3-3.5 arası 
bir düşme yaşandığmı görüyoruz. Buradan alt gelir gruplarının refah düzeyinin 
krizden daha fazla etkilendiği sonucuna varabiliriz. 2010'da yaşanan büyüme
den ise alt gelir gruplarının daha fazla yararlandığım söyleyebiliriz. 2010'daki 
olumlu durumun piyasa gelirlerinden mi yoksa kamu transferlerinden mi büyük 
ölçüde kaynaklandığını ise bir sonraki alt bölümde anlayamaya çalışacağız.
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Tablo 4: S-Gini Eşitsizlik Endeksi (Kişi Başına Nakdi Gelir)
Parametre Değerleri (p) 2003

(Million TL) 2006 2008 2009 2010

1.01
0.01222

0.0001S

0.01012

0.00018

0.00988

0.00017

0.01114

0.00018

0.01079

0.00018

2
0.48054

0.00474

0.44057

0.00536

0.43561

0.00517

0.45893

0.00517

0.44933

0.00501

3 0.60648

0.00409

0.57603

0.00531

0.56724

0.00523

0.58881

0.00485

0.57807

0.00468

4 0.66999

0.00370

0.64868

0.00525

0.63638

0.00503

0.65599

0.00459

0.64465

0.00444

S-Gini Sosyal Refah Endeksi

Ortalama
4011.9

44.8

4577.5

60.1

5330.3

69.0

5438.7

69.5

5451.0

66.2

1.01
3962.9

0.59

4531.1

1.18

5277.6

1.37

5378.1

1.24

5392.1

1.17

2
2084.0

14.24

2560.8

30.84

3008.4

35.36

2942.7

30.53

3001.7

29.40

3
1578.8

12.14

1940.7

28.00

2306.8

31.53

2236.4

26.35

2299.9

25.58

4
1324.0

11.31

1608.1

2 6.82

1938.2

2 9.75

1871.0

24.47

1937.0

23.81

Notlar: Asinıptotik Standard hatalar italik olarak verildi.
Boş hipotez tahmin edilen değerlerin sıfıra eşit olması. Boş hipotezin reddedilemediği değerlerin altı 
çizildi (5% anlam düzeyinde)

(Rlıo): Eşitsizliğe duyarlık parametresi

3.2. Devletin refah katkıları ya da ikincil dağılım

Bu alt bölümde 2003-2010 döneminde devletin ayni ve nakdi transferlerinin 
gelir dağılımı ve refah düzeylerine etkilerini inceleyeceğiz. Asıl amacımız kamu 
transferlerini yalıtarak, Türkiye'nin son 30 yılda ekonomik açıdan en istikrarlı ve 
başarılı dönemi olarak düşünülen 2003-2010 yıllarında, ekonominin kamu mü
dahalesi olmadan refah yaratma gücünü ve toplumun hangi kesimlerinin bun
dan yararlanabildiğim görmek. Bu amaçla ikinci bölümde açıklandığı gibi devlet 
müdahalesi olmadan önce bireylerin piyasada elde ettikleri nakdi gelirleri içeren 
piyasa nakdi geliri ile; buna piyasada elde edilen ayni gelirlerin eklenmesiyle bu
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lunan (özel kişilerden elde edilen ayni yardımları içeren ancak devletten yapılan 
ayni transferleri içermeyen) piyasa geliri (birincil dağılım) kullanılacaktır.

Bu değişkenlerle yapılan analizin sonuçlarına geçmeden önce teknik bir ko
nunun açıklanması gerekmektedir. Bu bölümde Jenkins refah endeksi sonuçlan 
sunulmayacaktır. Bunun nedeni Atkinson eşitsizlik endeksinin düşük gelir dü
zeylerine aşırı duyarlı olması nedeniyle ürettiği eşitsizlik endeksi sonuçlarının 
yukarı doğru sapmalı olmasıdır (Jenkins 1997; Angeriz vd. 2011). Son tanımla
dığımız iki refah değişkeninin kamu transferleri içermemesi nedeniyle alt gelir 
gruplarındaki haneler için çok küçük (bazen sıfır) gelir düzeyine ulaşması sonucu 
eşitsizliğe duyarlılık parametresinin "î" ve üzeri değerlerinde eşitsizlik endeksi 
1 değerini almaktadır. Bu nedenle bu bölümde bu sapma sorununu yaşamayan 
S-Gini refah endeksinin sonuçlarıyla yetinilecektir. Ancak üst bölümlerden de 
görüldüğü gibi iki endeks büyük ölçüde paralel sonuçlar üretmektedir.

Tablo 5: Gelir Dilimlerine Göre Ortalama Gelir Düzeyleri 
(Piyasa Geliri)

Gelir
Dilimleri

2003
(Milyon TL) 2009 2010

Büyüme
oranı(%)
(21103-2010)

Büyüme
oranı(%)
(2003-2009)

1 759.68 961.07 1017.70 33.96 26.51

2 1319.53 1777.36 1850.22 40.22 34.70

3 1676.84 2354.07 2474.34 47.56 40.39

4 2062.33 2891.03 3036.24 47.22 40.18

5 2453.38 3428.86 3492.43 42.35 39.76

6 2912.92 4234.52 4217.53 44.79 45.37

7 3578.56 5065.22 5113.20 42.88 41.54

8 4534.05 6289.62 6238.74 37.60 38.72

9 6322.97 8923.25 8642.09 36.68 41.12

10 16269.49 21435.23 20447.71 25.68 31.75

Türkiye 3445.85 4771.66 4705.90 36.57 38.48

Tablo 5 ve 6, toplam gelir üzerinden oluşturulmuş gelir dilimlerinde piya
sa geliri ve piyasa nakdi gelirinin kişi başı ortalama rakamlarını vermektedir. 
Görüldüğü üzere, kamu transferleri çıkarıldığında ilk altı dilimin ortalama ge
lirleri Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Tablo 1 hatırlanırsa, 2003-2010 
arasında en yoksul birinci dilimin toplam gelirlerindeki ortalama büyüme ora-
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nı (%47.5) Türkiye genelinin (%37.8) çok üzerinde idi. 2003-2010 arası ortalama 
piyasa gelirlerindeki büyümeye bakıldığında ise en yoksul birinci dilim ve en 
zengin dilimin büyüme oranı ortalama büyüme oranının altında kalırken, 2003- 
2009 arasında ikinci en yoksul dilimin ortalama büyüme oranı da genel ortalama
yı yakalayamamaktadır. Ancak dikkat çekici olan 2003-2009 döneminde piyasa 
nakdi gelirlerinde Türkiye genelinde %36'lık bir büyüme yakalanmışken bunun 
ilk gelir diliminde %23 gibi bir rakamda kalmasıdır. 2010'daki büyümeden en alt 
gelir diliminin yararlanmasına kamu transferlerinin ciddi katkısı, net olarak bu 
tablolardan görülmektedir.

Tablo 6: Gelir Dilimlerine Göre Ortalama Gelir Düzeyleri 
(Piyasa Nakdi Geliri)

Gelir
Dilimleri

2003 (milyon 
Tl.) 2009 2010

Büyüme oram(%) 
(2003-2010)

Büyüme oranı(%) 
J2003-20091

1 733.51 903.25 956.74 30.43 23.14

2 1248.43 1639.63 1707.01 36.73 31.34

3 1580.56 2152.78 2263.27 43.19 36.20

4 1934.26 2609.26 2775.04 43.47 34.90

5 2293.78 3132.17 3189.09 39.03 36.55

6 2728.33 3910.38 3876.33 42.08 43.32

7 3358.45 4699.82 4764.48 41.87 39.94

8 4279.80 5794.08 5793.05 35.36 35.38

9 6027.07 8385.29 8147.56 35.18 39.13

10 15839.41 20653.62 19818.04 25.12 30.39

Türkiye 3284.63 4465.29 4418.18 34.51 35.94

Türkiye'de en önemli kamu sosyal transferlerini hala emekli maaşları oluş
turmaktadır. Emekli maaşları ile birlikte sosyal güvenceli çalışanların ancak ula
şabildiği işsizlik sigortası ödemeleri kayıtdışı çalışmanın yaygın olduğu alt gelir 
gruplarının büyük ölçüde ulaşamadığı sosyal transferlerdir. Hanehalkı bütçe 
anketlerine göre toplam nakdi sosyal transferlerin 2003'te %97'sini, 2010'da ise 
%94'ünü bu iki transfer oluşturmaktadır. 2003-2010 arasında alt gelir grupları
nın daha çok yararlandığı yaşlılık maaşı, öğrenci bursları, gazi maaşları, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu, belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarınca 
verilen nakdi sosyal yardımların hem miktarında hem alıcı sayısında ciddi artış 
meydana gelmiştir. Ancak daha önemlisi, ekte verilen TabloEö ve E7'dan da gö
rülebileceği gibi, bu yardımlardan alt gelir gruplarının faydalanma düzeyi 2003 
ile 2010 arasında iki katından fazla artarken, sözü edilen transferlerin alt gelir 
gruplarının toplam gelirleri içerisindeki payı %7'den %14'e tırmanmıştır. Kamu
nun yaptığı nakdi transferlere ek olarak ayni transferlere bakıldığında çok daha
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çarpıcı bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Bu transferlerin dağılımında değişik
lik olmasa da toplam gelirler içerisindeki pay neredeyse 7 kat artarak, %0.23'ten 
%1.71'e yükselmiştir. Devletten yapılan ayni yardımların toplam rakamı ise 9 kat 
artmıştır.

Kamu nakdi ve ayni transferlerinin gelir dağılımı ve refah düzeyleri üzerin
deki etkisini ise S-Gini eşitsizlik ve refah endeksleri üzerinden Tablo 7 ve 8'den 
takip edebiliriz. Tablo 8, Tablo E4'e yıllar arasındaki değişim oranlarının eklen
mesi ile oluşturuldu. Toplam gelirden nakdi ve ayni kamu transferlerinin çıka
rılması ile oluşturulan piyasa gelirlerindeki büyümenin 2003-10 arasında (Tablo 
7) toplam gelirlerdeki büyümeden daha küçük (%4 kadar) olduğu görülüyor. 
Gelir dağılımındaki düzelme açısından aynı dönemi karşılaştırdığımızda, kamu 
transferlerinin 2003-10 arasında eşitsizlikleri düşürmede etkili olduğunu görü
yoruz. Bu nedenle de kamu transferlerini içeren toplam gelirlerle piyasa gelirle
rinin ürettiğinden daha yüksek refah düzeylerine erişilmiştir. Ancak eşitsizliğe 
duyarlılık parametresinin değerleri arttıkça (2'den büyük değerler için) piyasa 
gelirlerinin ürettiği refah artış oranmın toplam gelirin ürettiğinden daha yüksek 
olduğunu görüyoruz. Bunun nedeninin kamu transferlerinin büyük ölçüde orta 
ve orta üstü gelir gruplarına gitmesinden kaynaklandığını söylemek mümkün. 
Ayni kamu transferlerinin alt gelir gruplarında yoğunlaştığını, toplam gelirler 
içerisindeki payı 2003-10 arasında yükselmesine rağmen sınırlı kaldığını hatır
ladığımızda, bu ilginç tablonun daha çok nakdi kamu transfer harcamalarından 
kaynaklandığı açıktır.

2008-09 yıllarını karşılaştırdığımızda daha da ilginç hale geliyor gözlemleri
miz. Eşitsizliklerde her iki değişken de artış (pozitif değişim oranları) gösterme
sine karşın, toplam gelirlerin dağılımındaki bozulmanın daha yüksek olduğu
nu tespit ediyoruz. Toplam gelirlerdeki ortalama büyüme oranı da daha küçük 
olduğu için (%2.44), toplam gelirlerin işaret ettiği refah endekslerinde düşme 
yaşanırken, piyasa gelirlerinde pozitif refah endeksleri hesaplıyoruz. 2008-2009 
arasındaki bu ilginç gözlemin arkasında, 2009 yılında devletten yapılan nakdi 
transferlerde meydana gelen daralma yatıyor12. Daralmanın nedeni ise vergi 
iadesi uygulamasının 2009'dan itibaren kaldırılması, emeklilik ödemeleri ve Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu tarafından yapılan transferlerdeki azal
ma olarak görülüyor. 2009-10 arasında ise ortalama piyasa gelirlerinde düşme 
devam ederken toplam gelirlerin dağılımındaki iyileşmenin daha yüksek olması 
nedeniyle, toplam gelirlerle hesaplanan refah endekslerinde eşitsizliğe duyarlılık 
parametresi ile birlikte artan oranlarda pozitif büyüme gözlemliyoruz. 2010 yı
lında nakdi transferlerin toplam gelirler içerisindeki payı 2008 düzeylerine tekrar 
yükselmiştir.

12 Nakdi transferlerin toplam gelirler içerisindeki payı %23'ten %19,6'ya gerilemiştir.
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Tablo 7: S-Gini Sosyal Refah Endeksi (Kişi Başına Piyasa 
Geliri)

Parametre
Değerleri
(p)

2003
(milyon
TL)

2008 2009 2010

Değişim
Oranı
(%)
2003-10

Değişim
Oranı
(%)
2008-09

Değişim
Oranı
(%)
2009-10

1.01 0.01375

0.00020

0.01124

0.00029

0.01239

0.00019

0.01211

0.00020
-11.91 10.18 -2.21

2
0.53752

0.00487

0.49302 

0.00551

0.50780

0.00535

0.50002

0.00534
-6.98 3.00 -1.53

3
0.67935

0.00392

0.64265

0.00511

0.65015

0.00482

0.64314

0.00474
-5.33 1.17 -1.08

4
0.75197

0.00335

0.72144

0.00473

0.72377

0.00442

0.71790

0.00432
-4.53 0.32 -0.81

S-Gini Sosyal Refah Endeksi

Ortalama
3445.8

43.9

4546.1

67.2

4771.7

68.0

4705.9

64.6
36.57 4.96 -1.38

1.01
3398.5

0.55

4495.0

1.28

4712.6

1.16

4648.9

1.08
36.79 4.84 -1.35

2
1593.6

12.91

2304.8

31.82

2348.6

27.96

2352.9

26.41
47.64 1.90 0.18

3
1104.9

10.58

1624.6

26.81

1669.4

23.40

1679.4

22.32
51.99 2.76 0.60

4
854.7

9.50

1266.4

23.98

1318.1

21.21

1327.5

20.22
55.32 4.08 0.72

Notlar: Asimptotik Standard hatalar italik olarak verildi.
Boş hipotez tahmin edilen değerlerin sıfıra eşit olması. Boş hipotezin reddedilemediği değerlerin altı 
çizildi (5% anlam düzeyinde)
(Rho): Eşitsizliğe duyarlık parametresi
Piyasa geliri, toplam nakdi ve ayni gelir değişkeninden kamunun ayni ve nakdi transferlerinin 
çıkarılması ile bulunmuştur.
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Tablo 8: S-Gini Sosyal Refah Endeksi (Kişi Başına Toplam 
Gelir)

Parametre 
Değerleri (p)

2003
(milyon
TL)

2008 2009 2010

Değişim
Oranı
(%)
2003-10

Değişim
Oranı
(%)
2008-09

Değişim
Oranı
(%)
2009-10

1.01
0.01198

0.0001S

0.00961

0.00016

0.01080

0.00017

0.01046

0.00017
-12.75 12.31 -3.14

2 0.47473

0.00466

0.42702

0.00508

0.44930

0.00506

0.43910

0.00494
-7.50 5.22 -2.27

3
0.60107

0.00404

0.55813

0.00508

0.57864

0.00482

0.56739

0.00467
-5.60 3.68 -1.94

4
0.66520

0.00367

0.62749

0.00500

0.64615

0.00462

0.63449

0.00447
-4.62 2.97 -1.80

S-Gini Sosyal Refah Endeksi

Ortalama
4174.3

45.4

5614.2

70.7

5751.0

70.9

5755.9

67.7
37.89 2.44 0.09

1.01
4124.3

0.61

5560.3

1.43

5688.9

1.29

5695.7

1.22
38.10 2.31 0.12

2
2192.6

14.93

3216.8

37.18

3167.1

32.37

3228.4

31.15
47.24 -1.55 1.94

3
1665.3

12.84

2480.8

33.33

2423.2

28.46

2490.0

27.55
49.53 -2.32 2.76

4
1397.6

12.01

2091.4

31.49

2035.0

26.73

2103.8

25.88
50.54 -2.70 3.38

Notlar: Asimptotik Standard hatalar italik olarak verildi.
Boş hipotez tahmin edilen değerlerin sıfıra eşit olması. Boş hipotezin reddedilemediği değerlerin altı 

çizildi (5% anlam düzeyinde) (Rho): Eşitsizliğe duyarlık parametresi
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4. Sonuç

Ortalama gelirlerdeki değişmeyle yetinmeyerek gelir dağılımını da dikkate 
alarak 2003-2010 yılları arasında Türkiye için sosyal refah düzeylerinin hesap
lanmasının amaçlandığı bu çalışmanın en temel sonucu, gelir dağılımında sözü 
edilen dönemde yaşanan iyileşme sayesinde krize rağmen, 2003 dönemine göre 
daha yüksek refah düzeylerine ulaşılmış olmasıdır. Yapılan analiz yaratılan refa
hın ve dağılımın kaynağının/nedenlerinin tespit edilebilmesi için farklı refah gös
tergelerinin kullanımının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ekonominin 
genel işleyişinin gelir üretme ve üretilen gelirin dağılımını olumlu yönde etkileme 
gücünü görmek açısından da bu çaba anlamlıdır. Bu çalışma, ortalama gelirlerde 
artışlar yaşanmasına rağmen, piyasanın genel işleyişi içerisinde toplumdaki her 
kesimin bu artışlardan aynı ölçüde yararlanamadığını, ancak devletten yapılan 
nakdi ve ayni transferler sayesinde alt gelir gruplarının Türkiye genelinde göz
lemlenen ortalama refah düzeyindeki artışı yakalayabildiğini göstermiştir.

Toplam gelir ve nakdi gelir değişkenleri için yapılan analizin sonuçlan 
Türkiye'de ayni ve nakdi transferlerin önemini göstermiştir. 2003-2010 arasın
da kamudan elde edilen ve daha çok alt gelir gruplarına giden ayni transferlerin 
hem kullanıcı sayısında hem de miktarında ciddi artış meydana gelmiştir. Kamu 
ayni transferlerinin alt gelir gruplarının toplam gelirleri içerisindeki payı %1'in 
üzerine çıkarken, ayni transferlerin toplam kamu nakdi ve ayni transferleri içeri
sindeki payı %4'ten %11'e yükselmiştir. Dolayısıyla nakdi gelirler ile toplam ge
lirler arasında, alt gelir grupları lehine olan dağılımda ayni kamu transferlerinn 
payı önemsenmesi gereken bir düzeye çıkmıştır. Bunun yanında nakdi transferler 
açısından da kayıtdışı istihdamdan kaynaklanan alt gelir grupları aleyhine da
ğılımın 2003-2010 arasında iyileştiğini söylemek gerekir. Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Kurumu ile diğer kamu kurumlarınca verilen nakdi transferlerle yaş
lılık maaşlarının, alt gelir gruplarının toplam gelirleri içerisindeki payı %7'yi bul
muştur. Tüm kamu transferlerinin toplam gelirler içerisindeki payı ise 2003'teki 
%7 oranından %14'e yükselmiştir. Bu tablonun sonucu olarak toplam gelirlerle 
ölçülen eşitsizlikler piyasa gelirleri ile ölçülenden düşük çıkmakta, kriz dönemin
de olduğu gibi piyasa gelirlerinde daralma olduğu dönemlerde dahi göreli olarak 
yaşanan bu düzelme sonucu refah endeksleri de artışa işaret etmektedir.
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Ekler 

Tablo El: Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları)(2003=100)
Yıllar TÜFE

2003 100

2004 109

2005 117

2006 129

2007 140

2008 155

2009 164

2010 178

2011 188

Kaynak: TCMB

Tablo E2: Atkinson Eşitsizlik Endeksi (Kişi Başına Toplam Gelir)

Parametre Değerleri ( e ) 2003 (milyon TL) 2006 2008 2009 2010

0.5
0.1904

0.0043

0.1513

0.0040

0.1513

0.0037

0.1698

0.0041

0.1619

0.0041

1
0.3309

0.0054

0.2785

0.0059

0.2781

0.0056

0.3034

0.0057

0.2902

0.0056

2
0.5615

0.0100

0.4958

0.0086

0.4962

0.0134

0.5175

0.0077

0.5238

0.0280

Jenkins Sosyal Refah Endeksi

Parametre Değerleri ( e ) 2003 (milyon TL) 2006 2008 2009 2010

Ortalama
(£=0)

4165.5

44.7

4905.5

60.3

5614.2

70.7

5751.0

70.9

5755.9

67.7

0.5 116.14 129.05 138.06 138.20 138.91

1 7.933 8.172 8.307 8.296 8.315

2 -0.00055 -0.00040 -0.00035 -0.00036 -0.00036
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Tablo E3: Atkinson Eşitsizlik Endeksi (Kişi Başına Harcama)
Parametre Değerleri ( e ) 2003 (milyon TL) 2006 2008 2009 2010

0.5
0.1585

0.0030

0.1338

0 .002S

0.1249

0.0028

0.1290

0.0025

0.1286

0.0026

1
0.2786

0.0040

0.2475

0.0046

0.2340

0.0046

0.2389

0.0040

0.2373

0.0041

2
0.4553

0.0046

0.4324

0.0070

0.4189

0.0071

0.4195

0.0063

0.4166

0.0065
Jenkins Sosyal Refah Endeksi

Parametre Değerleri ( e )
2003
(milyon TL) 2006 2008 2009 2010

Ortalama
<E=0)

3816.4

44.7

4973.6

60.3

5740.6

62.0

Î5743.0

55.6

5830.6

55.2
0.5 113.34 131.28 141.75 141.45 142.56
1 7.920 8.228 8.389 8.383 8.400
2 -0.00048 -0.00035 -0.00030 -0.00030 -0.00029

Tablo E4: S-Gini Sosyal Refalı Endeksi (Kişi Başına Toplam Gelir)

Parametre Değerleri (p) 2003 (milyon TL) 2006 2008 2009 2010

1.01
0.01198

0.00018

0.00992

0.00018

0.00961

0.00016

0.01080

0.00017

0.01046

0.00017

2
0.47473

0.00466

0.43510

0.00528

0.42702

0.00508

0.44930

0.00506

0.43910

0.00494

3
0.60107

0.00404

0.57073

0.00527

0.55813

0.00508

0.57864

0.00482

0.56739

0.00467

4
0.66520

0.00367

0.64385

0.00523

0.62749

0.00500

0.64615

0.00462

0.63449

0.00447
S-Gini Sosyal Refah Endeksi

Ortalama
4174.3

45.4

4796.0

61.6

5614.2

70.7

5751.0

70.9

5755.9

67.7

1.01
4124.3

0.61

4748.5

1.24

5560.3

1.43

5688.9

1.29

5695.7

1.22

2
2192.6

14.93

2709.3

32.54

3216.8

37.18

3167.1

32.37

3228.4

31.15

3
1665.3

12.84

2058.8

29.70

2480.8

33.33

2423.2

28.46

2490.0

27.55

4
1397.6

12.01

İ708:i "

2 8.44

2091.4

31.49

T035.0

26.ZİL

2103.8

25.88
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Tablo E5: S-Gini Eşitsizlik İttdeksi (Kişi Başt Harcama)

Parametre Değerleri (p) 2003 (milyon TL) 2006 2008 2009 2010

1.01
0.010

0.000

0.009

0.000

0.008

0.000

0.009

0.000

0.009

0.000

2
0.436

0.004

0.404

0.004

0.390

0.004

0.398

0.004

0.396

0.004

3
0.559

0.003

0.532

0.005

0.518

0.005

0.524

0.004

0.520

0.004

4
0.621

0.003

0.600

0.005

0.587

0.005

0.590

0.004

0.586

0.004

S-Gini Sosyal Refah Endeksi

Ortalama 3825.0
32.3

4959.8

54.4

5740.6

62.0

5743.0

55.6

5830.6

55.2

1.01
3784.8

0.53

4916.1

1.23

5692.7

1.38

5693.5

2.23

5779.9

2.29

2
2155.8

73.26

2954.6

32.54

3499.1

36.86

3458.6

31.54

3523.3

31.79

3
1688.6

11.54

2319.6

29.66

2767.7

33.88

2735.9

28.32

2797.6

29.44

4
1449.5

10.90

1983.1

28.38

2372.9

32.46

2353.5

27.04

2411.1

28.64

Notlar: Asimptotik Standard hatalar italik olarak verildi.
Boş hipotez tahinin edilen değerlerin sıfıra eşit olması. Boş hipotezin reddedilemediği değerlerin altı 
çizildi (5% anlam düzeyinde)
(Rho): Eşitsizliğe duyarlık parametresi
Harcama ayni ve nakdi tüketim için yapılan toplam hane harcaması. Cari kirıı ve izafi kira değerlerini 
içerir

646



647

Tablo E6: Gelir Dilimlerine Göre Kamu Transferlerinin % Paylan (2003 )
Gelir
Dilimleri

Işşizlik
Ödemeleri Emekli Maaşı' Yaşlılık

Maaşı
Gazi
Maaşları Burslar Toplam Kamu 

Nakdi Transferleri
Toplam Kamu Ayni 
Transferleri

1 3.99 0.32 8.11 1.18 0.36 0.50 16.98
2 4.62 1.45 9.40 4.63 0.00 1.65 13.82
3 6.67 2.90 11.51 11.20 4.34 3.14 16.31
4 11.31 4.47 8.71 2.39 5.15 4.56 16.26
5 11.65 6.87 11.34 1.36 6.69 6.93 13.10
6 12.15 9.24 10.53 15.14 10.30 9.31 7.94
7 0.47 11.37 7.61 12.24 9.38 11.26 3.94
8 2.95 14.51 10.33 15.56 12.07 14.45 4.08
9 39.74 18.36 13.49 12.55 14.22 18.24 5.16
10 6.46 30.51 8.97 23.75 37.51 29.98 2.41
Türkiye r100 100 100 100 100 100 100
Gelir Dilimlerine Göre Kamu Transferlerinin % Paylan (2010 )

Gelir
Dilimleri

İşşizlik
Ödemeleri Emekli Maaşı' Yaşlılık

Maaşı
Gazi
Maaşlan Burslar Sosyal Transferler2 Toplam Kamu 

Nakdi Transferleri
Toplam 
Kamu Ayni 
Transferleri

1 f e l 0.42 31.61 İ5İ89 4.01 12.66 1.16 16.78
2 18.74 1.73 21.04 10.81 4.68 14.02 2.43 18.10
3 14.94 3.29 15.52 13.16 4.43 12.86 3.82 14.26
4 10.95 5.58 8.68 8.56 10.71 14.14 5.80 14.09
5 8.34 7.91 7.69 12.98 7.82 9.44 8.03 10.29
6 6.01 9.98 4.04 15.20 12.81 16.16 10.01 8.58
7 9.13 12.29 4.61 14.79 6.21 11.63 12.13 7.39
8 11.41 17.09 4.43 4.48 7.65 6.31 16.41 5.72

İ9 2.36 [18.73 2.12 8.37 16.69 1.59 18.07 4.11
10 11.51 22.99 0.26 5.77 24.98 1.20 22.17 0.68
Türkiye 100 100 100 100 100 100 100 100

Notlar: 1: Emekli maaşı, 2003'de emeklilerin aldıkları emekli maaşlarına ek olarak, dul ve yetimlerin aldığı maaşları ve vergi iadelerini de kapsarken 2010'da vergi 
iadeleri kaldırılmıştır.
2:2010'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve diğer kamu kumullarınca ödenen nakdi transferler bu değişkende toplulaştırılımştır. 2003'de bu yardımlar 
yoktur.
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£ Tablo E7: Gelir Dilimlerine Göre Kamu Transferi erittin Toplattı Gelirler İçerisindeki % Payları (2003 )
Gelir
Dilimleri

Işşizlik
Ödemeleri

Emekli
Maaşı

Yaşlılık
Maaşı

Gazi
Maaşları Burslar Toplam Kamu Nakdi 

Transferleri
Toplam Kamu Ayni 
Transferleri

1 0.02 4.10 2.44 0.08 0.01 6.65 0.26
2 0.02 10.34 1.56 0.18 0.00 12.06 0.11
3 0.02 15.52 1.44 0.32 0.03 17.34 0.10
4 0.02 19.03 0.86 0.05 0.03 20.00 0.08
5 0.02 23.81 0.92 0.03 0.03 24.76 0.05
6 0.02 26.66 0.71 0.24 0.04 27.70 0.03
7 0.00 27.04 0.42 0.16 0.03 27.59 0.01
8 0.00 27.30 0.45 0.16 0.03 28.02 0.01
9 0.03 25.32 0.43 0.09 0.03 25.92 0.01
10 0.00 17.53 0.12 0.07 0.03 17.76 0.00
Türkiye 0.01 21.31 0.50 0.11 0.03 21.97 0.02

Gelir Dilimlerine Göre Kamu Transferlerinin Toplam Gelirler İçerisindeki % Paylan (2010 )
Gelir
Dilimleri

Işşizlik
Ödemeleri

Emekli
Maaşıl

Yaşlılık
Maaşı

Gazi
Maaşları Burslar Sosyal Transferler Toplam Kamu Nakdi 

Transferleri
Toplam Kamu Ayni 
Transferleri

1 0.31 4.79 5.30 1.45 0.17 1.33 14.22 1.71
2 0.48 10.91 1.94 1.46 0.11 0.81 16.37 1.01

3 0.28 15.39 1.06 1.31 0.07 0.55 19.08 0.59
4 0.17 20.77 0.47 0.68 0.14 0.48 23.10 0.46
5 0.11 24.64 0.35 0.86 0.09 0.27 26.74 0.28
6 0.06 25.87 0.15 0.84 0.12 0.38 27.75 0.20

7 0.08 26.42 0.14 0.68 0.05 0.23 27.89 0.14
8 0.08 29.74 0.11 0.17 0.05 0.10 30.53 0.09
9 0.01 24.28 0.04 0.23 0.08 0.02 25.05 0.05
10 0.03 13.54 0.00 0.07 0.05 0.01 13.96 0.00

Türkiye 0.08 20.23 0.30 0.43 0.07 0.19 21.63 0.18
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Tablo E8: Hane Borçlarının* Toplanı Gelirler İçerisindeki Yüzde Payı

Gelir Dilimleri 2003 2010

1 -89.84 -112.01

2 -42.69 -59.31

3 -26.32 -48.17

4 -21.01 -40.35

5 -22.15 -32.45

6 -15.82 -31.00

7 -12.56 -26.04

8 -7.66 -27.15

9 -5.28 -18.52

10 -8.12 -15.99

11 -5.41 -20.62

12 -3.69 -15.17

13 -2.24 -14.82

14 -1.26 -10.56

15 2.68 -7.65

16 7.71 0.00

17 5.91 3.25

18 12.89 0.89

19 11.77 11.64

20 26.15 31.79

Türkiye 6.35 -0.77

Not: Haneler kişi başı toplam gelire göre sıralanmıştır.

*Hane borcu toplam lıaııe yıllık gelirlerinden (nakdi+ayııi) harcamaların çıkarılması ile bulunmuştur.
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