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BAŞLARKEN
Ekonomi kuramı, küresel krizden ciddi yaralar 
aldı. Bu yaraları sarması uzun süre alacak. Krizin 
faydası; en azından genç iktisatçılara iktisadın 
neoklasik iktisattan ibaret olmadığını, iktisadı 
öğrenmek için gerilere gidilmesi ve Adam Smith’e 
kadar okunması gerektiğini göstermesi oldu. Böyle 
bir eğilimin gelişmesi, iktisat kuramına önemli katkı 
sağlayacaktır.
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi yayın hayatına 
bu bakış açısı ile başlıyor. Yani, iktisat kuramının 
geleneğine sahip çıkacağız. Bundan dolayı, iktisadi 
düşünce tarihine ilişkin makalelere de yer vermek 
için çaba göstereceğiz. Derdimiz aslında iktisadı, 
geleneğini yadsımadan yerine oturtmaktır. Daha açık 
bir ifade ile, iktisadın, diğer sosyal bilim dallarına 
yönelik üvey davranışını ters yüz edeceğiz.  
Bunu yapmaya çalışırken akademik kaygılarımıza 
bağlı kalacağız. Yani EfilJournal, doçent ve profesör 
olmak için puan dağıtılmasına aracılık etmeyecek. 
Dergide sadece ekonomi temelli yazılar yayımlanacak 
ancak, iktisadın bir sosyal bilim olduğunu unutmadan 
diğer alanlar ile bağlantısını koparmayan bir yayın 
politikası izleyeceğiz.
Bilim yapmak zor olduğu gibi bilimsel dergi 
çıkarmak da zordur. Biz bu bilinçle, Danışma-
Yayın Kurulundan ve dergimize makaleleri ile 
katkı verecek olan akademisyenlerden aldığımız 
güç ile yayın dünyasına adım atıyoruz. EfilJournal’ı 
akademisyenler ve kütüphaneler abone olarak 
edinebilecekler; dergi, aynı zamanda kitapçılarda da 
bulunacak. Bu da galiba Türkiye’de bir ilk olacak.
Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık 
Yatırım ve Ticaret Limited Şirketi 2018 yılında 10. 
yılını kutluyor. Yayımladığı kitaplarla, 90 sayıdır 
çıkardığı İktisat ve Toplum Dergisi ile önemli bir 
deneyim kazandı. Tecrübenin bilgi olduğunu ve ancak 
yaşayarak öğrenildiğini düşünen bir akademisyen 
olarak, bu tecrübe ile EfilJournal’ı önemli yerlere 
taşıyacağımıza olan inancım tamdır. 
Yayıncılıkta, hele ki, dergi yayıncılığında ayakta 
kalmak ancak yazarlar ve okuyucuların ilgisi  ile 
sağlanmaktadır. Umarım çıkarken aldığımız destek 
hiç bitmez, tam aksine sürekli gürleşir.
EfilJournal’ın yayımlanmasına katkı veren tüm 
akademisyenlere teşekkür ediyoruz. Hedefimiz 
büyüktür. Umarım bunu sizlerle birlikte yakalarız. 
Bu ülkenin kurucu önderi Mustafa Kemal ATATÜRK 
bilime ve insana inanıyordu, biz de ondan aldığımız 
ışıkla yürümeye başlıyoruz.  Yolumuz açık olsun.

Ömer Faruk Çolak

STARTING
Economic theory has suffered serious damage from the 
global crisis. It will take time to bind up these wounds. 
The only positive outcome of the crisis is that the crisis 
has showed the young economists that economy is 
not only consist of neoclassical economics, that it is 
necessary to retrace, read the past and reach up to Adam 
Smith. The development of such a trend will make an 
important contribution to the economic theory.
EfilJournal of Economic Research begins its publication 
life with this perspective. In other words, we will 
protect the values of the customs of economic theory. 
Therefore, we will endeavor to publish articles about 
history of economic thought as well. Our aim is to put 
economy to its place without denying the tradition 
from its past. More clearly, we will turn the novercal 
behaviour of economics towards the other social 
science fields, inside out. 
While doing this, we will remain committed to our 
academic concerns. Meaning, EfilJournal will not 
mediate for the deal of points to become an associate 
professor or professor. We will only publish the articles 
based on economy, yet, by remembering that economy 
is a social science, we will follow a publishing policy 
which doesn’t unlink the other fields.
Publishing a scientific journal is difficult, just like 
conducting science. We are stepping into the world of 
publishing with conscious and the power we receive 
from our board members and the academicians who 
contribute us with their articles. Academicians, and 
libraries will be able to have the journal by subscribing. 
At the same time, EfilJournal will be available at the 
book stores. I suppose that this is going to be a first 
in Turkey.
Eflatun Publishing  and Consulting Trade Ltd. Co. is 
celebrating its 10th anniversary in 2018. It has gained 
many experiences with the books it published, and 
with Journal of Economics and Society which has 
90 issues so far. As an academician who believes that 
experience is information and it can only be learned 
through living, my trust is absolute in that we will 
carry EfilJournal to an important position thanks to 
the ten year experience.
In publishing, especially in publication of a journal, 
survival is provided with the interest of authors and 
readers. I hope the support we receive while stepping into 
the publishing world remains as is and even increases.
We are grateful for the academicians who contribute to 
the publising of EfilJournal. Our aim is grand. I hope 
we achieve this with you. The founding leader of this 
country, Mustafa Kemal ATATURK, believed in science 
and people and we are starting walking the light of his. 
May our path be bright.

Ömer Faruk Çolak

EDİTÖRDEN/EDITORIAL
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Özet

TÜİK’in 2016 milli gelir revizyonu, milli gelir serilerinde daha önce hiçbir dönemde 
ve hiçbir ülkede görülmemiş boyutlarda olağanüstü değişiklikler getirdi. OECD ve AB 
ülkeleri ile yapılan karşılaştırmalar, Türkiye’nin diğer ülkelerden büyük bir ayrışma içinde 
olduğunu gösteriyor. Eski milli gelir serileri ile istihdam, ithalat, enerji tüketimi, sanayi 
üretim endeksi, vb. pek çok gösterge arasında mevcut olan sıkı korelasyon, revizyon 
sonrasında büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Revizyon sonrasında Türkiye’de GSYH 
düzeyi, büyüme hızı ve yatırım oranında kaydedilen artışlar diğer ülkelerdeki artışlarla 
karşılaştırılamayacak ölçüde büyüktür. Bu artışlarda, istatistiksel iyileştirmelerin katkısı 
Türkiye’de % 91, AB-28’de % 38 ve OECD ülkelerinde % 18’dir. Diğer ülkelerden farklı olarak, 
Türkiye’de milli gelir düzeyinde, büyüme hızında ve yatırım oranında revizyon sonrasında 
ortaya çıkan büyük artışların yarıdan fazlası inşaat sektöründen kaynaklanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Milli Gelir Revizyonu, Türkiye, AB, OECD, İnşaat Sektörü, Girdi-Çıktı 
Tablosu

JEL Sınıflandırması: E01

Results of Revision of the National Income in Turkey and 
Construction Sector: A Comparison with OECD and EU

Abstract

TURKSTAT’s (Turkish Statistical Institute) 2016 national income revision has brought 
extraordinary changes that have never seen before in national income series. Comparisons 
with OECD and the UN countries show that Turkey is in a great divergence from other 
countries. Strict correlation existing between so many indicators as employment with the 
series of old national income, importation, consumption of energy, industrial production 
index etc. has been disappeared largely after the revision. After the revision, the increases 
in GDP level, growth rate and investment rate in Turkey are incomparably greater than 
the increases in the other countries. Contribution of the statistical improvements in this 
increase is 91% in Turkey, 38% in EU-28 and 18% in the countries of OECD. Unlike other 
countries, more than half of the great increases at the national income levels, growth rates and 
investments rates in Turkey, emerging after the revision is based on the construction sector.
Keywords: National Income Revision, Turkey, EU, OECD, Construction Sector, Input-Output 
Table
JEL Classification: E01

Türkiye’de Milli Gelir Revizyonunun Sonuçları ve İnşaat 
Sektörü: OECD ve AB ile Bir Karşılaştırma*

Osman Aydoğuş** 

* Bu makalenin ilk şekli, Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından 29 Kasım-1 Aralık 2017 tarihinde 
ODTÜ Ankara’da düzenlenen 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulmuştur.

** Prof. Dr., İktisat Bölümü, Ege Üniversitesi, e-posta: osman.aydogus@ege.edu.tr.
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Türkiye’de Milli Gelir Revizyonunun Sonuçları ve İnşaat Sektörü: OECD ve AB ile Bir 
Karşılaştırma

1. Giriş

Birleşmiş Milletler tarafından II. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra bir Milli Hesaplar Sis-
temi (SNA) geliştirmiştir. Bu çok kapsamlı 
hesaplar sisteminde düzenli olmayan ara-
lıklarla iyileştirmeler yapılmaktadır. BM 
bu çerçevede son olarak SNA-1993 siste-
minde değişiklikler yaparak SNA-2008 sis-
temini oluşturdu. Ülkeler kendi takvimle-
rine göre revizyonlar yaparak yeni SNA’ya 
geçtiler. Avrupa Birliği de, SNA-2008’i esas 
alan ESA-2010’i (Avrupa Hesaplar Sistemi) 
oluşturdu. 2010’ların ortasına gelindiğinde 
hem dünyanın hem de AB’nin belli başlı 
ekonomileri yeni milli hesaplar sistemine 
geçmişlerdi. Japonya ile birlikte yeni siste-
me en son geçen ülkeler arasında yer alan 
Türkiye ise ESA-1995’ten ESA-2010 siste-
mine 2016 yılının Aralık ayında açıklanan 
revizyon ile geçti. 

TÜİK’in ESA-2010 çerçevesinde ha-
zırladığı milli gelir serileri açıklandığın-
da, revizyonun hem kaynakları hem de 
sonuçları açısından, milli gelir serilerinde 
düzey, oran ve büyüme hızları açısından 

daha önce hiçbir dönemde ve hiçbir ül-
kede görülmemiş boyutlarda olağanüstü 
değişiklikler getirdiği görüldü. Sorunlu, 
arızalı, kabul edilemez, vb. nitelemelerle 
adlandırılan bu revizyon iktisatçılar ara-
sında geniş tartışma, eleştiri ve karşı çıkış-
lara yol açtı.1 Özellikle 2009 sonrasındaki 
revizyonun ardından GSYH düzeyi, bü-
yüme hızı, yatırım ve tasarruf oranları ve 
verimlilikte kaydedilen çok büyük artışlar 
nedeniyle Türkiye ekonomisi için yapılan 
her türlü irdeleme, değerlendirme ve ana-
lizler ile program, bütçe ve planlar geçersiz 
hale geldi.  

Bu çalışmada TÜİK’in 2016 GSYH 
revizyonunu, kaynakları ve sonuçları açı-
sından OECD ve AB ekonomileriyle kar-
şılaştırmalı olarak irdelemeye çalışacağız. 
2016 revizyonu sonrasında, yeni ve eski 
milli gelir serileri arasındaki olağanüs-
tü ve kabul edilemez farklar çok büyük 
ölçüde inşaat sektöründen kaynaklandığı 
için inşaat sektörü, karşılaştırmamızın 
odağında yer alacak.

1 Milli gelir revizyonunu ele alan çalışmalar 
için bakınız Boratav vd. (2017); Aydoğuş 
(2017b).  
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2. Türkiye, OECD ve AB 
Ülkelerinde Milli Revizyonun 
Sonuçları

TÜİK’in ESA-1995 sisteminden ESA-2010 
sistemine geçmesi sonucunda milli gelir 
serilerinde bir dizi değişiklik ortaya çıktı. 
Bunların başlıcalarını OECD ve AB-28 
ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak ele alalım.

Her şeyden önce, OECD ve AB 
ülkelerindekinin aksine, Türkiye’nin 
yeni GSYH serilerinde 2009 öncesi ile 
sonrası arasında tam bir kopukluk ortaya 
çıkmıştır. Diğer ülkeler gibi, TÜİK de 
yöntemsel değişikliklerin yanı sıra çok 
önemli bazı istatistiksel iyileştirmeler de 
gerçekleştirmiştir. Yöntemsel değişiklikler, 
ESA-1995’ten ESA-2010’a geçişte öngörülen 
sınıflama, tanımlama vb. değişikliklerinden 
oluşmaktadır. ESA-2010’da getirilen en    
önemli iki yöntemsel değişiklik, ESA-1995’te 
cari tüketim harcaması olarak sınıflanan Ar-
Ge harcamaları ile silah sistemi alımlarının 
sabit sermaye yatırımı olarak sınıflanmasıdır. 
Buna karşılık, istatistiksel iyileştirmeler her 
ülkenin kendi ihtiyarında olup daha iyi 
ölçüm tekniklerinin kullanılması, yeni veri 
kaynaklarının sisteme entegre edilmesi vb. 
hususları kapsamaktadır.

TÜİK’in revizyonunda ESA-2010’da 
öngörülen yöntemsel değişikliklerin yanı 
sıra istatistiki iyileştirmeler de yapılmıştır. 
İstatistiki iyileştirmeler esas itibarıyla yeni 
veri kaynaklarının sisteme entegre edilme-
sine dayanmaktadır. TÜİK daha önce milli 
gelir serilerinin tahmininde kısa dönemli 
iş istatistiklerini (sanayi ve inşaat sektörle-
ri için üretim, ciro, işgücü girdi endeksleri 
ticaret ve hizmet endeksleri; perakende 

satış endeksleri ve işgücü maliyet endek-
si) kullanırken, yeni serilerin tahmininde 
idari kayıtlardan (Gelir İdaresi Başkanlığı, 
SGK, vb.) derlenen verileri kullanmaya 
başlamıştır. Yeni ve eski milli gelir seri-
leri arasındaki farkların çok büyük bir 
bölümü (örneğin, 2012 eşleştirme yılında 
GSYH’de kaydedilen artışın % 91’i) istatis-
tiksel iyileştirmelerden, geriye kalanı ise 
yöntemsel değişikliklerden kaynaklanmış-
tır. SNA-2008’e (ESA-2010) geçerken tüm 
ülkeler hem yöntemsel değişiklikleri hayata 
geçirmişler, hem de istatistiksel iyileştirme-
ler yapmışlardır. Yeni sisteme geçişin GS-
YH’de yol açtığı artışın istatistiksel iyileş-
tirmelerden kaynaklanan kısmı Türkiye’de 
% 91 iken, AB-28’de ortalama % 38, OECD 
ülkelerinde ise ortalama % 18 olarak ger-
çekleşmiştir. Bu, Türkiye’nin revizyonunu 
diğer ülkelerden ayrıştıran çok önemli bir 
farktır.

Bir diğer önemli husus, Türkiye’de 
revizyon sonrasında milli gelir zaman 
serilerinde tam bir kopukluk ortaya 
çıkmış olmasıdır. Yöntemsel değişiklikleri 
1998 yılına kadar geriye götüren 
TÜİK, istatistiksel iyileştirmeleri ancak 
2009 yılına kadar geriye götürmekle 
yetinmiştir. Bu nedenle, OECD ve AB 
ülkelerindekinin aksine, Türkiye’nin yeni 
serilerinde 2009 yılında tam bir kopma 
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Türkiye’nin 
yeni milli gelir serilerinde 2009 öncesi ile 
sonrası karşılaştırılabilir değildir. Bunun 
son derece vahim ve kabul edilemez bir 
uygulama olduğu açıktır. TÜİK 2008 
yılında ESA-1995’e geçerken de benzer bir 
vahim uygulamayla milli gelir serilerinde 
1998 öncesi ve sonrası arasında kopukluk 
yaratmıştı. Son revizyon sonrasında, 
iktisatçıların ve politika belirleyicilerin 
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Türkiye ekonomisinin uzun dönemli 
gelişme eğilimlerini analiz etmesine olanak 
verecek kesintisiz milli gelir serilerinden 
tam anlamıyla yoksun kaldığını ileri 
sürmek hiç de abartılı olmayacaktır.

Yeni GSYH düzeyi ile eskisi arasında 
özellikle 2009 sonrasında çok büyük bir 
fark oluşmuştur. 1998-2008 dönemin-
de revizyon nedeniyle GSYH düzeyinde 
kaydedilen artışlar yalnızca yöntemsel de-
ğişikliklerin etkisini içerdiğinden makul 
oranlarda kalırken (örneğin, 1998 yılında 
% 2,4; 2009’da % 4,9), 2010 sonrasında hız-
la artarak 2015 yılında % 20’ye ulaşmıştır.        

Türkiye’de revizyona bağlı olarak milli ge-
lir düzeyinde ortaya çıkan artışların bü-
yüklüğü, diğer ülkelerle karşılaştırıldığın-
da daha açık olarak görülmektedir (Tablo 
1). Türkiye’de GSYH artış oranı 2015 yılında 
ise % 20’nin biraz altındadır; buna karşılık,                                                                                      
GSYH’de kaydedilen artış 2010 yılın-
da OECD ülkelerinde ortalama % 3,8,               
AB-28’de ise ortalama % 3,7 olarak hesap-
lanmıştır. En yüksek etkinin ortaya çıktığı 
Güney Kıbrıs (% 9,5), G. Kore (% 7,8) ve 
Hollanda’da (% 7,6) bile milli gelirdeki artış 
oranları Türkiye’deki artışın yarısından az-
dır. Bu açıdan da Türkiye diğer ülkelerden 
ayrışmaktadır. 

Tablo 1: Türkiye, OECD, AB ve Seçilmiş Ülkelerde GSYH’de Artış ve 
Kaynakları: 2010

Yöntemsel 
Değişikliklerin Etkisi

İstatistiksel İyileştirmelerin 
Etkisi

Ülkeler Toplam Etki Puan
Yüzde 
Katkı

Puan Yüzde Katkı

OECD 
ortalama

3,8 3,1 82 0,7 18

ABD 3,7 4,0 108 -0,3 -8

Meksika 0,9 1,5 167 -0,6 -67

G. Kore 7,8 5,1 65 2,7 35

AB-28 3,7 2,3 62 1,4 38

Almanya 3,3 2,7 82 0,6 18

Hollanda 7,6 1,7 22 5,9 78

Güney Kıbrıs 9,5 1,0 11 8,4 88

Türkiye (*) 10,8 1,02 9 9,8 91

(*) Türkiye verileri 2012 yılına aittir.

Kaynak: Aydoğuş (2017a)’tan yeniden düzenlenmiştir.
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Türkiye’de revizyon sonrasında en ciddi 
ve kabul edilemez boyuttaki artışlar GSYH 
büyüme hızında kaydedilmiştir. 2009 
öncesi için ihmal edilebilecek oranlarda 
olan büyüme hızı artışı, 2010 sonrasında 
büyük bir sıçrama yapmış ve 2011-2015 
döneminde ortalama % 2,7 puan olarak 
gerçekleşmiştir (Grafik 1). Başka bir 
ifadeyle, revizyon sonrasında, 2011-2015 
döneminde büyüme hızındaki artış oranı 
eski büyüme hızının % 60’ından fazladır. 
2012 ve 2013 yıllarındaki oransal artışlar ise 

% 100’ün üzerindedir. Buna karşılık, OECD 
ve AB-28’de büyüme hızları neredeyse hiç 
değişmemiştir. OECD’nin hesaplamalarına 
göre, yeni ve eski büyüme hızları 
arasındaki farkların OECD ortalaması 
1992-2012 yılları arasında  +/- 0,1 sınırları 
arasında seyretmiştir. Tek istisna 2009 kriz 
yılındaki -0,3 puanlık farktır. Açıktır ki, 
2011 yılı sonrasında Türkiye ekonomisi 
yeni büyüme rakamlarına göre dünyanın 
Çin’den sonra en hızlı büyüyen ekonomisi 
olmuş ve yeni bir Asya kaplanı doğmuştur.

Grafik 1: Revizyonun GSYH Büyüme Hızı Üzerindeki Etkisi: 
1999-2015 (% puan)

Kaynak: TÜİK verilerinden kendi hesaplamalarımız ve çizimimiz.

Revizyona bağlı olarak gayri safi sabit 
sermaye yatırımlarında (GSSY) ve gayri 
safi yatırım oranında olağanüstü artışlar 
kaydedilmiştir. Yeni ve eski GSSY serileri 

arasında 1998 yılında % 5 düzeyinde olan 
fark, izleyen dönemde düzenli olarak 
artarak 2008 yılında % 40’ın üzerine 
çıkmıştır. Bununla birlikte, GSSY’deki 
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asıl artış 2011 sonrasında kaydedilmiştir.  
2015 yılında yeni yatırım serisi ile eski 
yatırım serisi arasındaki fark eskisinin 
dörtte üçüne eşittir. Kabul edilmelidir 
ki, böylesine büyük bir farkın yalnızca 
veri kaynaklarındaki iyileştirme ile 
açıklanması olanaklı değildir. Öte yandan, 
yatırım harcamalarındaki büyük artışa 
paralel olarak yatırım oranında da çok 
büyük artışlar kaydedilmiştir. Revizyona 
bağlı olarak yatırım oranında 1998 
yılında sadece % 0,6 puanlık bir artış 
kaydedilmişken, izleyen yıllarda fark 
hızla yükselerek 2015 yılında % 9 puana 
kadar çıkmıştır. 2009-2015 döneminin 
ortalama yatırım oranı ise % 40 oranında 
artarak % 20,6’dan % 28,5’e yükselmiştir. 
Türkiye’de revizyon sonrasında gayri safi 
sabit sermaye yatırımlarında ve yatırım 
oranında bu müthiş artışlar kaydedilirken, 
OECD ve AB ülkelerinde son derece 
sınırlı değişiklikler meydan gelmiştir. 
Örneğin; yatırım oranında meydana gelen 
artış    AB-28’de ortalama % 1,7 puan ve 
en yüksek artışın olduğu İsveç’te ise sadece    
% 4,2 puandır.

3. Milli Gelir Revizyonu ve 
İnşaat Sektörünün Belirleyici 
Rolü

Revizyonun yol açtığı bu olağanüstü ve 
benzersiz değişikliklerde inşaat sektörünün 
belirleyici rolü bir başka önemli ayrışma 
noktasıdır. Revizyona bağlı olarak toplam 
gayri safi katma değerde (GSKD) ve 
gayri safi sabit sermaye yatırımlarında 
(GSSY) kaydedilen artışlarda en büyük 
paya sahip olan sektör, açık ara inşaat 

sektörüdür. 2010-2015 döneminde toplam 
GSKD’de ortaya çıkan artışın yarıya yakını, 
ekonomideki göreli payı % 5’in altında 
olan inşaat sektöründeki katma değer 
artışından kaynaklanmıştır. Bu dönemde, 
ortalama olarak, eski seride GSYH % 5,2, 
inşaat sektörü ise % 7 hızıyla büyürken, 
yeni seride GSYH % 7,4 ve inşaat sektörü 
de % 12,3 hızıyla büyümüştür. Bu 
nedenledir ki, inşaat sektörünün göreli 
payı eski seride % 4,4 ile sabit kalırken, 
yeni seride % 5,6’dan % 8,2’ye yükselmiştir. 
Bu, hiç kuşkusuz,  olağanüstü büyük bir 
artıştır. Buna karşılık, revizyon sonrasında 
inşaat sektörünün katma değeri AB-28’de 
ortalama % 1,1, EA-18’de (Avro Bölgesi) 
ise % 2,3 oranında azalmıştır. AB ülkeleri 
içinde inşaat katma değeri en fazla artan 
ülkeler sırasıyla Yunanistan (% 28,5), İsveç 
(% 19,9) ve Hollanda’dır (% 9). Letonya 
ve İspanya’da ise inşaat sektörünün katma 
değerinde % 14’ün üzerinde gerilemeler 
kaydedilmiştir. 

Öte yandan, Türkiye’de toplam gayri safi 
sabit sermaye yatırımında ortaya çıkan çok 
büyük artışın kaynağı da ezici bir biçimde 
inşaat yatırımlarındaki olağanüstü artıştır. 
İnşaat sektörünün çıktısı büyük ölçüde 
yatırım amaçlı kullanıldığından, inşaat 
üretimindeki büyük üretim artışı kuşkusuz, 
yatırımda da büyük artış anlamına 
gelmektedir. 2009-2015 döneminde, yeni 
ve eski sabit sermaye yatırımı serileri 
arasında ortaya çıkan büyük farkın 
ortalama % 71’i inşaat yatırımlarından 
kaynaklanmıştır. Türkiye’de revizyona 
bağlı olarak inşaat yatırımlarında ve 
yatırım oranında olağanüstü artışlar 
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kaydedilirken, gayri safi yatırım oranında 
AB-28’de sadece % 1,7 puanlık bir artış 
kaydedilmiştir. Yatırım oranında en büyük 
artış % 4,2 puanla İsveç’te ortaya çıkmıştır; 
onu %  3 ile Finlandiya takip etmektedir.

Yukarıdaki değerlendirmeler açıkça 
göstermektedir: Türkiye’de yapılan ESA-2010 
revizyonu, yarattığı etkiler ve kaynakları 
bakımından OECD ve AB ülkeleri ile tam 
bir ayrışma içindedir ve bunda yeni milli 
gelir serilerinde özellikle 2009 sonrasında 
inşaat sektöründe kaydedilen olağanüstü 
büyümenin çok büyük rolü vardır. AKP 
iktidarı döneminde inşaat sektörüne 
akıtılan kaynakların hem mutlak hem 
de göreli olarak arttığı, bilinen bir 
olgudur. Bununla birlikte, son revizyonla 
inşaat sektörünün katma değerinde 
ve inşaat yatırımlarında kaydedilen 
olağanüstü yüksek artışların sadece bu 
olguyla açıklanması olanaklı değildir. 
Türkiye’de ESA-1995 sisteminde milli gelir 
tahminlerinde kısa dönemli iş istatistikleri 
kullanılırken, ESA-2010 sisteminde 2009 
sonrasında idari kayıtların kullanılmaya 
başlamış olması, öyle görünüyor ki, 
inşaat sektöründe kaydedilen olağanüstü 
büyümenin asıl nedenidir. Yeni sabit 
sermaye yatırımı serilerinde kamu-özel 
ayırımının kaldırılmış olması ve inşaat 
yatırımlarında konut-konut dışı ayırımına 
yer verilmemiş olması da inşaattaki 
olağanüstü gelişmenin irdelenmesini 
güçleştirmektedir. 

Eski milli gelir serileri ile sanayi,  in-
şaat üretim ve ciro endeksleri başta olmak 
üzere kısa dönemli iş istatistikleri arasında 
genelde var olan uyum (korelasyon), yeni 

serilerde yerini uyumsuzluğa bırakmıştır. 
Tahminlerde kısa dönemli iş istatistikle-
rin artık kullanılmadığı dikkate alınırsa, 
bu çok da şaşırtıcı değildir. Buna karşılık, 
yeni milli gelir serileri ile -milli hesaplar 
sisteminin dışında kaldıklarından- reviz-
yondan etkilenmeyen çok önemli bazı is-
tatistiksel seriler arasındaki uyum da çok 
büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Enerji 
tüketimi, elektrik tüketimi, toplam itha-
lat, ara mal ithalatı, çimento tüketimi, is-
tihdam, vb. bunlardan bazılarıdır. Burada 
yalnızca inşaat sektöründeki eski ve yeni 
katma değer serileri ile istihdam arasın-
daki ilişkiyi ele almakla yetineceğiz. Bu 
amaçla, eski ve yeni inşaat katma değer 
serilerini TÜİK’in inşaat sektörü istih-
dam serisine bölerek işgücü verimliliği 
serilerini elde ettik. Bu iki seriyi endekse 
dönüştürdük (2009=100) ve grafiğe dök-
tük (Grafik 2). Hemen görülebileceği gibi, 
eski serinin verim endeksi 2009 sonrasın-
da yatay seyrederken, yeni verim endeksi 
çok belirgin, sürekli ve şiddetli bir artışla 
136’ya çıkmaktadır. İki serindeki ayrış-
manın nedeni, bu dönemde inşaat sektö-
ründe istihdam bir buçuk katına çıkar-
ken, katma değerin eski seride bir buçuk 
katına, ama yeni seride iki katına çıkmış 
olmasıdır. Yeni seride işgücü verimliliğin-
de 6 yılda % 36 oranında bir artış meyda-
na gelmiş olması hiç akla uygun değildir. 
Öte yandan, üretim artarken verimliliğin 
azalması da (eski seri) pek makul görün-
müyor. Gerçek, bu iki serinin arasında ve 
olasılıkla eski seriye daha yakın bir yerler-
de olsa gerektir.
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Son olarak inşaat sektöründe revizyon 
sonrasında ortaya çıkan bir başka önemli 
gelişmeye bakalım. TÜİK, ESA-2010 sis-
temine geçişte Türkiye’nin Arz, Kullanım 
ve Girdi-Çıktı Tablolarını da yeniden oluş-
turdu. 2002 girdi-çıktı tablosu ile karşılaş-
tırıldığında, 2012 yılı için hazırlanan yeni 
girdi-çıktı tablosunda inşaat sektörünün 
ara girdi kullanımında çok önemli deği-
şiklikler ortaya çıktığı görülüyor. Buna 
göre, 2012 yılında inşaat sektörünün çıktısı 
içinde ara girdilerin payı (ürün üzerindeki 
vergiler hariç) % 54’ten % 61’e yükselir-
ken, gayri safi katma değerin payı % 47’den % 
37’ye gerilemiştir. Girdi-çıktı terminoloji-
siyle, inşaat sektöründe ciddi bir teknolojik         

gerileme yaşanmıştır. Bir başka önemli 
değişiklik ise inşaat sektörünün kendisin-
den kullandığı ara girdi oranındaki çar-
pıcı artıştır. Buna göre, inşaat sektörünün 
kendinden kullandığı ara girdinin toplam 
çıktı içindeki payı sadece % 1,7 iken, bu 
oran 2012’de büyük bir sıçrama ile % 16’ya 
yükselmiştir. İnşaat sektörünün kapsamı-
nın değişmiş olması, daha önce başka sek-
törden temin edilen (hazır beton gibi) bazı 
girdilerin inşaat sektörü içinde üretilmeye 
başlanmış olması, verileri idari kayıtlar-
dan derlenmesi gibi gelişmeler önemli bi-
rer açıklayıcı olarak düşünülebilir. Bütün 
bunların ötesinde, söz konusu katsayının 
yükselmesi inşaat sektöründeki bir şişmenin 

Grafik 2: ESA-1995 ve ESA-2010’da İnşaat Sektöründe İşgücü Verim 
Endekslerinin Gelişimi: 2005-2015 (2009=100)

Kaynak: TÜİK verilerinden kendi hesaplamalarımız ve çizimimiz.
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habercisi de olabilir. Tablo 1’de seçilmiş 
bazı ülkelerde inşaat sektörünün kendisin-
den kullandığı ara girdilerin inşaat sektörü 
çıktısına oranı ve inşaat sektörünün toplam 
katma değer içindeki göreli payının gelişimi 
2000, 2007 ve 2011 yılları itibarıyla verilmiş-
tir. Tablodaki oranları, OECD’nin ülke gir-
di-çıktı tablolarından hareketle oluşturduğu 
ve her yıl güncellediği harmonize girdi-çıktı 

tablolarından hesapladık. Tabloda İrlanda, 
İspanya ve Polonya inşaat sektörünün ken-
disinden kullandığı girdi oranının yüksekli-
ği ile diğer ülkelerden hemen ayrılmaktadır. 
Bunun da ötesinde inşaat girdisi oranının 
İrlanda ve İspanya’da 2008 krizi öncesinde 
büyük bir hızla yükseldiği, kriz sonrasında 
ise şiddetle gerilediği görülmekte. Bu iki ül-
kede, inşaatın ekonomideki göreli payı da 
benzer şekilde dalgalanmaktadır (Grafik 3).

Tablo 2: Seçilmiş OECD Ülkelerinde İnşaat Sektöründe Gelişmeler:        
2000, 2007 ve 2011

 
İnşaat sektörünün kendisinden 

kullandığı ara girdi oranı (%, çıktı)
İnşaat sektörünün toplam GSKD 

içindeki göreli payı (%)

2000 2007 2011 2000 2007 2011

İspanya 21,9 33,5 17,3 8,3 11,8 8,0

İrlanda 23,0 33,5 7,2 7,5 9,6 1,7

Polonya 13,3 18,1 20,1 7,7 7,1 8,2

Meksika 4,8 5,5 7,1 6,4 7,0 6,6

ABD 0,1 0,0 0,0 4,8 4,7 3,5

Almanya 4,4 4,3 6,2 5,2 4,0 4,6

Türkiye 1,6 1,7 16,0 (*) 5,4 5,4 8,3 (**)

(*) 2012 Türkiye Girdi-Çıktı Tablosu’ndan hesaplanmıştır.

(**) 2015 yılı yeni GSYH serisinden hesaplanmıştır.

Kaynak: OECD girdi-çıktı tablolarından kendi derleme ve hesaplamalarımız. 



19

Türkiye’de Milli Gelir Revizyonunun Sonuçları ve İnşaat Sektörü: OECD ve AB ile Bir 
Karşılaştırma

Polonya’dan farklı olarak, hem İrlanda 
hem de İspanya 2008 krizinden en çok 
etkilenen, deyim yerindeyse, çöken 
ekonomilerdir. Bu ülkelerde inşaat 
girdi oranındaki dalgalanmanın makul 
bir açıklaması şöyle yapılabilir. İnşaat 
yatırımları ve üretimi hızla artarken, 
bir yerden sonra satılamayan ve/veya 
bitirilemeyen konut stokları da artmakta 
ve bunlar inşaat sektörünün kendinden 
kullandığı ara girdi olarak hesaplara 
yansımakta ve böylece oran yükselmektedir. 
Krizin patlak vermesinden sonra ise, inşaat 
yatırımları ve konut üretimi çöktüğü 
için stokların tedricen tasfiye edilmesine 
paralel olarak hem inşaat girdi oranı 

hem de inşaatın ekonomideki göreli payı 
gerilemektedir (Şekil 3). Polonya ise 
İspanya ve İrlanda’dan hem inşaat girdi 
katsayısının hem de ekonomideki payının 
artmaya devam etmesiyle ayrışmaktadır.

İnşaatla büyüyen Türkiye’de yeni 
GSYH serileri ve 2012 Girdi-Çıktı Tablosu 
hem inşaatın göreli payının, hem de 
inşaatın kendinden kullandığı ara girdi 
oranının olağanüstü bir hızla yükseldiğini 
gösteriyor. Türkiye’de yeni serilerde çok 
açık bir biçimde tespit ettiğimiz inşaatla 
büyümenin ne ölçüde gerçekliği yansıttığı 
bir yana, nereye kadar sürdürülebileceğini 
öngörmek çok kolay değil ama kırılganlığın 
giderek arttığı da açıkça ortada.

Grafik 3: İspanya ve İrlanda’da İnşaat Girdi Oranındaki Dalgalanma:          
2002-2011 (%)

  Kaynak: OECD girdi-çıktı tablolarından kendi derleme ve hesaplamalarımız.
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4. Sonuç ve Değerlendirme 

TÜİK’in 2016 yılında gerçekleştirdiği 
son milli gelir revizyonu ile diğer ülkeler 
gibi Türkiye de milli gelir serilerinde hem 
yöntemsel değişiklikler, hem de istatistiki 
iyileştirmeler yaparak SNA-2008’e (ESA-
2010) geçiş çalışmasını tamamlamıştır. 
Revizyon sonucunda milli gelir düzeyi, 
GSYH büyüme hızı, gayri safi sabit ser-
maye yatırımları ve ulusal tasarruflarda 
hem mutlak hem de milli gelire oranında 
olağanüstü yüksek artışlar kaydedilmiş-
tir. Özellikle büyüme hızı, yatırım oranı 
ve tüketim oranında ortaya çıkan artışlar 
OECD ve AB ülkeleri ile karşılaştırıldı-
ğında olağanüstü ve kabul edilemez ölçü-
de yüksektir. Revizyonda asıl farkı yaratan 
istatistiksel iyileştirmeler 2009 öncesine 
uzatılmadığından, Türkiye’de revizyon 
sonrasında milli gelir zaman serilerinde 
(GSYH, sektörel katma değerler, sabit ser-

maye yatırımları, tüketim harcamaları, 
faktör gelirleri, vb.) kopukluklar ortaya 
çıkmıştır. 2009 yılı öncesi ve sonrası milli 
gelir serileri hiçbir şekilde karşılaştırılabi-
lir değildir. Türkiye ile OECD ve AB ül-
keleri arasında revizyonun sonuçları açı-
sından kaydedilen büyük farklılaşmanın 
kaynağında, 2009 sonrasında TÜİK’in, 
milli gelir tahminlerinde kısa dönemli iş 
istatistikleri yerine idari kayıtları kullan-
maya başlaması yatmaktadır. Bu uygula-
ma sonucunda inşaat sektörün katma de-
ğerinde çarpıcı artışlar meydana gelmiştir. 
Milli gelir artışının yarıdan fazlası inşaat 
sektöründeki artıştan kaynaklanmaktadır. 
Sonuç olarak, TÜİK’in gerçekleştirdiği 
revizyon AB ve OECD ülkeleri ile kıyas 
kabul etmeyecek ölçüde büyük etkiler ya-
ratmıştır. Pek çok gösterge ile uyumsuz-
luklar ortaya çıkmasına yol açan revizyon 
sonuçları kuşkulu ve tartışmalıdır. 
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Abstract

This article discusses the development of “heterodox” economics at universities in 
Germany since the 1970s. Based on Lakatos’ concept of scientific research programmes 
(SRP), the article introduces a classification of economics in order to clarify the 
understanding of variety within economics, especially in the case of Germany. Based on 
this classification and taking into account the different kinds of capital (economic, social 
and symbolic) available to heterodox economists, this article aims to show how heterodox 
economics in Germany has developed from the early 1970s until the present day. It will be 
shown that the heterodox schools expanded in the 1970s, but marginalisation took hold 
again by the 1980s and ultimately left German heterodox economics in a state of near-
extinction today. From this, it follows that the history of heterodoxy in Germany is an 
unequal ‘battle of the paradigms’, and can only be told as the story of a failure.
Keywords: Heterodox Economics, Pluralisation, Philosophy of Science, Sociology of Science, 
Germany
JEL Classification: A11, B20, B50, Z13

Üniversite Yönetimi ve Heterodoks Ekonomi – 
Almanya’daki Ekonomik Güç Alanının İşaret Edilmesi

Özet

Bu makale, 1970’lerden beri Almanya üniversitelerindeki “heterodoks” ekonomi 
gelişimini tartışmaktadır. Makale, Lakatos’un bilimsel araştırma programları (SRP) 
kavramına dayanarak, özellikle Almanya’da iktisat içindeki çeşitlilik anlayışını netleştirmek 
için ekonomi sınıflandırması sunmaktadır. Bu makale, söz edilen sınıflandırmaya dayanarak 
ve heterodoks iktisatçılarca sunulan farklı sermayeyi (ekonomik, sosyal ve sembolik) 
dikkate alarak Almanya’daki heterodoks ekonominin 1970’lerin başından günümüze 
değin ne kadar gelişmiş olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. 1970’lerde heterodoks 
okulların genişlediği ancak, marjinalleşmenin 1980’lerde tekrar gündeme geldiği ve bugün 
heterodoks ekonomisini neredeyse yok olma eşiğine getirdiği gösterilmektedir. Bundan 
yola çıkarak, Almanya’daki heterodiksinin tarihi, eşit olmayan bir “paradigmalar savaşı”dır 
ve ancak başarısızlığın hikâyesi olarak anlatılabilir.
Anahtar Kelimeler: Heterodoks İktisat, Çoğullaştırma, Bilim Felsefesi, Bilim Sosyolojisi, 
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1. Introduction

So-called ‘‘mainstream’’ economics 
has come increasingly under attack since 
the recent economic crises that began 
in 2007/2008. Consequently, critics 
from within economics are increasingly 
enjoying public attention. However, the 
criticism of the ‘‘mainstream’’ is not a 
completely new phenomenon, as is best 
illustrated by the example of the well-
known ‘‘Plea for a Pluralistic and Rigorous 
Economics’’ published in the American 
Economic Review in 1992 (Abramovitz et 
al. 1992). Interestingly, most of the past 
arguments against the ‘‘mainstream’’ are 
still in use. This raises the question of 
why a ‘‘mainstream’’ has persisted that 
is criticised for almost the same things 
as decades before. In addition, although 
alternative streams of economics are 
nowadays enjoying increasing public 
attention, they obviously (still) suffer 
marginalisation within the academic 
world, especially within economics. This 
is astonishing, because the optimistic 
mood of the 1960s once resulted in the 

establishment of some (reform) universities 
and the appointment of some economists 
with Marxist, Post Keynesian and neo-
Ricardian backgrounds. So what happened 
to these economists who represent(ed) an 
alternative way of economic thinking?

Against this background, a research 
project investigated the development 
of heterodox economics at German 
universities since the 1970s.1 The analysis 
itself was of a heterodox character because 
it took account of the institutional 
environment of the heterodox hotspots in 
Germany (policy at the local and federal 
level, history, etc.) and the categories of 
capital in Bourdieu’s terms (1991; 1992).

The following article is based on this 
research. It is structured as follows. Section 
2 describes the subject of research, i.e. who 
was analysed, what kind of universities 
were analysed, etc. Section 3 is concerned 
with the question of who is “heterodox”, i.e. 
it presents and explains our classification 

1 See Heise, Sander and Thieme (2016). The 
project was financially supported by the 
Hans-Böckler Foundation (number: 2012-
575-1).
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and then introduces the group of people 
which has been analysed. Section 4 gives 
a short introduction to the historical and 
institutional background to the academic 
situation from the end of World War II to 
the 1970s, which marks the starting point 
of our analysis. Section 5 then describes 
the situation of heterodox economists in 
Germany from the 1970s until the present 
day. Section 6 elaborates these findings 
by concentrating on the economic, social 
and symbolic capital which was (or was 
not) available to the German heterodox 
economists. The final section, 7, concludes 
with some remarks about the significance 
of our findings.

2. Who Was Analysed?

The project concentrated on scientists 
who were employed at German universities. 
Economists who worked at universities of 
applied sciences (in German: Fachhochschulen), 
business schools (Berufsakademien) and the 
like were not included. The reason for this 
limitation is that the latter institutions of 
higher education are not normally allowed 
to confer PhDs and, more importantly in 
the German academic world, they are not 
allowed to confer a Habilitation, the qual-
ification required to become a university 
professor. While a PhD typically paves the 
way for an academic career, the Habilita-
tion is a necessary condition in order to 
become a full professor at German univer-
sities. Consequently, complete academic 
reproduction only results from being a professor 
at a German “full” university.

For the same reason, the project 
concentrated on professors in the sense of 
full professors, adjunct/associate professors 
and German assistant professors or their 
current equivalent: “junior professors”.2 
These professors were (statistically) 
analysed from their first official 
appointment until their retirement. Hence, 
“senior” professors, who are retired but 
nonetheless still engaged in research, were 
not included.

A further limitation is the exclusive 
focus on professors who were employed 
in economics departments because the 
project was interested in the heterodoxy 
that is accepted as belonging to economics. 
Therefore, economists employed at non-
economics departments are associated 
with the decision to leave (or being forced 
to leave) economics altogether. In addition, 
economists working in other disciplines 
are typically not recognised as economists 
by economists working in economics, 
i.e. the former are no longer associated 
with economics and their criticism seems 
to be regarded as distant from current 
economics.

The project covers a period of time 
from about the 1960s to 2013/2014. Since 
official data from the “Vademecum” –a 
semi-official statistical record of all 
professors, lecturers, etc. at German 
universities– contained some inconsistencies, 
the development of heterodox economics 
was mainly reconstructed from the 
curriculum vitae of each identified 
heterodox economist. This data was 
completed by and compared to additional 

2 Assistant and “junior” professors became/become 
a professor without needing to complete 
a Habilitation; it is near-equivalent to the 
concept of tenure track that is well known in 
the English-speaking world.
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information from the official webpage 
of the chair/person, commemorative 
publications and the like. Since 
information about social capital in terms 
of staff (postdocs, postgraduate students), 
the acquisition of third-party funding, 
etc. is typically not available from official 
data, the project also interviewed the (still) 
living heterodox economists by means of a 
questionnaire. At the end, 57 individuals 
were identified as being heterodox (for the 
classification, see the next paragraph) and 
21 of them participated in an additional 
questionnaire.3

3. Defining “Heterodoxy”

According to Imre Lakatos (1974) and 
Paul Feyerabend (1975), the evolution or 
development of an academic discipline 
is based on a multitude of paradigms, 
where the proponents of a paradigm 
play the role of warriors in a “battle of 
paradigms” (Lakatos) that is fought for 
a better interpretation or approximation 
of reality. Lakatos’ concept of scientific 
research programmes (SRP) was used in 
the project as a framework within which 
the following dimensions of classification 
can be described  (Table 1):

1. Firstly, the dimension of a particular 
methodology which is regarded as 
acceptable (and therefore scientific).

3 Note that there are individual cases of 
incomplete information. Consequently, 
the number of analysed individuals can 
differ from the sample mentioned in the 
text (i.e. 57 and 21 individuals). To avoid 
misunderstandings, our work concentrates 
on influential factors on the development 
of heterodox economics in Germany in 
general, thus we do not want to engage in a 
discussion about individual, anecdotal cases 
of heterodox economists. A complete list of 
the German heterodox economists who were 
analysed can be found in Heise, Sander and 
Thieme (2016).

2. Another dimension can be described 
in epistemological terms: certain core 
assumptions (axioms) underlying 
the formation of models.

3. Finally, there is a “negative heuristic”, 
according to which the postulates 
of the research programme, which 
have been derived from the core 
assumptions, are not (allowed to 
be) called into question.

Note that categorisations that take 
account of the aforementioned dimensions 
are hard to find within discussion about 
heterodox and mainstream economics.4

As claimed by the aforementioned 
“Plea for a Pluralistic and Rigorous 
Economics” (Abramovitz et al. 1992), the 
mainstream in economics can be taken 
as the “paradigm” or scientific research 
programme of “dynamic stochastic general 
equilibrium” (DSGE), usually associated 
with “neoclassical economics”. Note that 
(simplified versions of) this paradigm 
also constitutes the canon in the widely 
used textbooks by (mainly) American 
authors (e.g. Mankiw’s Introduction to 
Economics and Samuelson and Nordhaus’ 
Economics).5 

4 Lawson (2006), Lee (2012) and Colander, 
Hold and Rosser (2003) also provide 
categorisations, but they are different from 
ours.

5 Comments by some referees showed that 
this statement may be capable of being 
misunderstood. We are well aware that there 
is not a unique (standard) DSGE model but 
rather many (which is why we speak of DSGE 
paradigm rather than theory). And we are 
also aware that most textbooks simplify their 
presentations by providing static General 
Equilibrium models which we consider as 
belonging to the DSGE paradigm. Therefore, 
we agree with Olivier Blanchard (2016: 1) 
in that “DSGE models have come to play a 
dominant role in macroeconomic research”.
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This DSGE paradigm is (i) methodologically 
based on the exclusive acceptance of a 
formal mathematical-deductive, positivist 
reductionism (Lawson 2006). Following 
the “empirical turn” of the last two or 
three decades, sophisticated micro- and 
macroeconometrics, and/or experimental 
arrangements which are familiar from 
the leading natural sciences (physics and 
chemistry) were incorporated (Schmidt 
and aus dem Moore 2010), (ii) the 
epistemological dimension of the DSGE 
paradigm can be described in terms of 
assumptions of rationality, ergodicity 
and substitutionality (Davidson 1984). 
These axioms constitute the “core” of the 
paradigm. Finally, (iii) the dimension of the 
“negative heuristic” of the DSGE paradigm 
is the postulate of macroeconomic stability 
and market clearing (Walras’ Law), 
which is implemented a priori in the 
core assumptions and serves as a “model 
solution”.6

Based on these considerations the 
mainstream can be described as a DSGE 
paradigm that is based on: (i) the acceptance 
of the “standard methodological toolkit”, i.e. 
formal mathematical-deductive, positivist 
reductionism and/or highly developed 
empiricism/experimentalism; (ii)the acceptance 
of the core assumptions, namely rationality, 
ergodicity and substitutionality; and (iii)the 
acceptance of Walras’ Law as a “negative 
heuristic”. The latter in particular marks 
the line of demarcation between DSGE 
mainstream and economic heterodoxy. This 

6 Again, in order to prevent misunderstandings, 
it should be noted that the heuristic dimension 
of a paradigm is not about ascertained model 
outcomes of a particular configuration but 
about ideal types in the sense of Arrow/Hahn 
(1971: 325) or Weber (1922).

means that a paradigmatic change requires 
the rejection of the “negative heuristic”; 
merely having doubts about assumptions 
within the ‘protective belt’ is not sufficient 
for being heterodox. Economists who 
exhibit doubts about rationality, ergodicity 
and substitutionality, while at the same time 
remaining loyal to the “negative heuristic” 
of the DSGE paradigm, belong to the 
“grey area” that is often called “dissenters”. 
“Dissenters” typically do not raise any 
fundamental criticism of the mainstream 
and use methods/techniques (mathematics, 
modelling, etc.) similar to the mainstream, 
so that they are recognised by mainstream 
economists who often present these 
“dissenters” as the dynamic front line of 
mainstream research (Colander, Holt and 
Rosser 2009).7 However, these variations 
within the “protective belt” are often 
presented in a way that has made others 
fail to see that they nevertheless accept the 
“negative heuristic”. This applies (partly) 
to behavioural economics, evolutionary 
economics, neuroeconomics and the 
economics of complexity and approaches 
explicitly based on assumptions of limited 
rationality and the like. On the one hand 
this means that mainstream economists 
7 Both Kuhn’s “paradigm” and Lakatos” 

“scientific research programmes” are 
terminologically ambiguous. Here we wish to 
understand the concepts as efforts to explain 
the economy as a whole, in which all aspects 
of economics are embedded – theories of 
the labour market, distribution and growth, 
as well as theories of foreign trade, money 
or finance. From this perspective, however, 
it seems questionable whether, for example, 
behavioural economics or the economics of 
complexity actually constitute independent 
paradigms, or whether they are merely 
partial theories, which may in some cases 
have connections to various paradigms.
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attempt to incorporate non-mainstream 
ideas and methods/ techniques into the 
mainstream framework while still accepting 
the “negative heuristic”. On the other hand, 
the adoption by the mainstream can be 
turned into a hostile takeover, where the 
mainstream increasingly gains dominance 
and strips the once “alternative”  movement 
of economics off any “heterodox” character. 
This problem can be best associated with 
the difficulties in categorising evolutionary 
economics as being “heterodox” (see, 
for instance, Dürmeier and Euler 2013). 
Against this background, the analysis of 
the “dissenters” would have required a lot 
of extra work that was not possible within 
the scope of the project. Table 1 (below) 

takes them into account using the notion of 
being “partially” affiliated with heterodoxy 
or dissenters.

Interestingly, there are some other 
dissenters within the mainstream who share 
its core axioms and the optimistic belief in 
stability and market-clearing, but not the 
mainstream’s standard methodological 
toolkit. The German Ordnungsökonomik 
(“Ordo”-economics or economics of order) 
and the Austrian School based on the work 
of Hayek are examples of this category of 
dissenters. They are largely marginalised as 
though worthy, yet methodically weak and 
no longer up to date (Schmidt and aus dem 
Moore 2010, p. 170).

Table 1: Classification of Economics

Core Axioms “Negative 
heuristic”

Rationality, 
ergodicity and 
substitutionality

Walras’ Law, 
i.e. the stability 
of market 
clearing as 
a “model 
solution”

Methodology Classification “School”

Accepted Accepted 
Standard 
economic 
toolkit

DSGEM

New classical 
macroeconomics 
Neo-Keynesianism 
Standard 
Keynesianism

Partly questioned/ 
variations Accepted

Standard 
economic 
toolkit

DSGEM 
dissenters 

Behavioural 
economics (partly)
Economics of 
complexity (partly)
Evolutionary 
economics (partly)
Neuroeconomics
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Accepted Accepted

Rejection of 
the standard 
economic 
toolkit

DSGEM 
dissenters

Economics of 
order 
Austrian School

Accepted and 
appended by the 
assumption of 
asymmetrically 
distributed 
information

Rejected
Standard 
economic 
toolkit

Dissenters/
heterodoxy

Information 
economics

Partly questioned/ 
variations Rejected

Standard 
economic 
toolkit + other 
methods/ 
techniques 
(narrative 
analysis, 
abduction, etc.)

Heterodoxy

Post-
Keynesianism
Regulation theory/
Marxism
Socio- economics/
socio-economic 
institutionalism
Behavioural 
economics (partly)
Economics of 
complexity (partly)
Evolutionary 
economics (partly)

Accepted Rejected
Standard 
economic 
toolkit

Heterodoxy Neo-Ricardianism

Source: Own classifications.



29

University Governance and Heterodox Economics – Mapping an Academic Field of 
Power in Germany

Consequently, heterodoxy is based on: 
(i) the necessary condition of rejecting 
the mainstream’s “negative heuristic”, 
i.e. the stability of market clearing as a 
“model solution” (repudiation of Walras’ 
Law8); (ii) the rejection of some (or all) of 
the assumptions within the mainstream’s 
“protective belt”; and (iii) methodological 
openness with regard to less formal, more 
narrative deduction and inductive or 
abductive techniques. The latter does not 
mean that heterodox economists must 
reject formal techniques/mathematics. 
In contrast to mainstream economics, 
however, formalistic techniques are 
not taken as the only means of getting 
scientific insights in heterodox economics. 
As a result, there are heterodox economists 
using formal techniques, but we can also 
find heterodox economists who are more 
familiar with inductive and abductive 
techniques or more narrative deduction. 
Theoretical schools that can undoubtedly 
be regarded as heterodox and which are 
important for the German-speaking world 
include post-Keynesianism, neo-Marxist 
regulation theory, and theories of socio-
economics.

As mentioned earlier, heterodox 
economists from the camp of dissenters 
(evolutionary economics and economics 
of complexity) are analysed insofar as 
they were easily identifiable within the 
framework of the project. Although 

8 The insight that a real paradigmatic 
alternative implies the rejection of Walras’ 
Law goes back to Robert Clower (1965). But 
even before that, “heterodox” economists 
such as Karl Marx or Thomas Robert 
Malthus had begun to question the classical 
predecessor of Walras’ Law, Say’s Law; for the 
relationship between Walras’ Law and Say’s 
Law, see Mishan (1963).

“feminist economics” is listed as a current 
heterodox approach by the JEL classification 
code B54, it was not associated here with 
an independently heterodox approach. 
Note that some of the feminist approaches 
belong to the mainstream (neoclassical 
feminist approaches) and are, therefore, 
not heterodox; other feminist approaches 
can be associated with pre-existing 
approaches from the heterodox camp of 
economics such as old institutionalism or 
Marx-inspired approaches (e.g. against the 
background of the discussion of whether 
household chores would also produce 
added value like “normal” waged work).

4. The Situation of 
Economics From the End of 
World War II Until the 1970s

After World War II, the academic 
landscape in Germany suffered from the 
moral failings of academics who became 
close to the Nazi regime and lost their 
neutrality and autonomy (Wolbring 2007, 
p. 73). There was also a very substantial 
loss of academic excellence because a 
lot of scientists were forced to emigrate 
for political, religious and racial reasons; 
Krohn (2002, p. 437) estimates that about 
20 percent of those who held the office of 
(full) professors in 1930 and subsequently 
left Germany showed little interest in 
remigration after the downfall of the Nazi 
regime (Krohn 2002, p. 443). As a result, 
there was a “natural” demand for new and 
ethically acceptable academics after the 
end of World War II. In the face of the 
enormous increase in student numbers 
between the 1950s and the 1960s the 
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number of students doubled from 100,000 
to 200,000 – the demand for academic 
professionals had to grow as well.

Later, with the student movement, this 
situation culminated in reform processes 
in Germany’s academic landscape. This 
found expression firstly in a (retrospectively) 
temporary openness in recruitment 
practices. The existing “supply” of scientists 
with a Habilitation did not satisfy the high 
demand for professorial candidates, so the 
recruitment conditions were modified so 
that scientists who had only completed a PhD 
could be appointed to the post of professor. 

As a result, around a fifth of all university 
professors had not completed a Habilitation 
in the mid-1970s (Hesse 2007, p. 124).

The aforementioned reform process 
also resulted in the foundation of “reform 
universities” and the influence of reform-
oriented status groups within traditional 
‘old’ universities. The latter can clearly 
be attributed to the short-lived principle 
of Drittelparität (one-third parity), i.e. 
the substantial involvement of student 
or research assistant representatives in 
decision-making bodies at universities 
(with respect to appointing professors, etc.).

Consequently, the general expansion of 
academic staff at German universities also 
meant a greater chance to appoint hetero-
dox professors. However, there was not a 
nationwide pluralisation of economics, 

but rather a heterogenisation of both the 
access routes and the paradigmatic orien-
tation of the professorships, with consid-
erable regional variation. The latter espe-
cially applies to the two “strongholds” of 

Figure 1: “Old” and “New” Universities in Germany in the 1970s
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heterodoxy in Germany, the University of 
Bremen and the Hochschule für Wirtschaft 
und Politik (HWP) in Hamburg both of 
which had be founded with clear socio-po-
litical aspirations.

This process of pluralisation was ac-
companied by the foundation of hetero-
dox organisations such as numerous local 
“Rote Zellen Ökonomie” (Red Cells for 
Economics) and, prominently, the “Arbe-
itsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik” 
(Working Group for Alternative Econom-
ic Policy, also referred to as the Memo-
gruppe) and the “Arbeitskreis Politische 
Ökonomie” (German Association of Polit-
ical Economy). New journals with plural-
istic or “critical” aspirations were founded 
as well, for instance: Mehrwert, Prokla, 
Hefte für Politische Ökonomie, Das Argu-
ment and Leviathan.

In addition, the criticism of the 
neoclassical synthesis and the work of Piero 
Sraffa at the time resulted in the revival of 
Keynes and interest in Marxian and (neo-)
Ricardian theory. Therefore economics 
in general was increasingly confronted 
with problems, insights and ideas that 
supported (at least) a discussion of different 
approaches. As a result, different heterodox 
research programmes appeared during the 
1970s and 1980s, for instance:

 ȣ The research programme of “mon-
etary Keynesianism”, which tried 
to reconstruct theorising along the 
lines of the General Theory and 
tried to formulate a paradigmatic 
alternative to mainstream barter or 
exchange theory (see Heise 1990). 

 ȣ The research programme of neo-
Ricardianism, which tried to 
combine the classical theory of 
value and distribution with Keynes’ 
principle of effective demand (see 
Kalmbach and Kurz 1983).

 ȣ The research programme of “radical 
economics”, which tried to combine 
Keynesian and Marxian theories of 
crisis to form broad interventions in 
markets and property relations (see 
Künzel, Ipsen and Rohwer 1985; 
Hickel 1979; Huffschmid 1979).

 ȣ The research programme of 
“evolutionary institutionalism”, which 
tried to combine socio-economic 
and institutional theories in order to 
embed market allocation in social 
contexts and to reject the axioms of 
rationality and ergodicity (Elsner 
1986; Elsner 2009).

These examples of heterodox research 
programmes clearly show that heterodox 
economics is not restricted to criticising 
the mainstream and bemoaning its own 
marginalisation.

5. What Happened to 
Heterodox Economics in 
Germany After the 1970s?

The situation of German universities 
during the 1970s can give the impression 
of amenable conditions for heterodox eco-
nomics. But how were heterodox econ-
omists distributed throughout German 
universities (see Figure 1)?
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Table 2: Relative Frequency of Heterodox Economists

Classification Locations 
(number)

Heterodox 
economists 
(number)

Heterodox 
economists per 
location

Not classified (traditional old university) 43 13 0.3
Newly founded university based on 
Humboldtian ideal 2 4 2

New university founded to relieve 
pressure on existing institutions, no 
aspirations to reform

12 1 0.1

Old university strongly influenced by 
groups with socio-political orientation 6 8 1.3

Newly founded university with aspirations 
to reform in relation to social openness 
and practical relevance

8 12 1.5

Newly founded university with aspirations 
to reform in relation to socio-political 
orientation

2 15 7.5

| 73 53

Average 0.8

Source: Own calculations based on Heise et al. (2015).

Figure 2: Distribution of Heterodox Economists in the University Field

Source: Own calculations.
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As Table 2 and Figure 2 show, the 
appearance of heterodox economists at 
traditional old universities in Germany was 
in most cases a result of pure chance. There 
was, however, a slightly higher chance for 
heterodox economists to be appointed at 
traditional old universities where groups 
with a socio-political orientation (students 
and academic assistants) had a strong 
influence in decision-making bodies or at 
newly founded universities that aimed at 
social openness and practical relevance. 
The situation also seemed to be a bit 
better at newly founded universities that 
followed the ideal of Humboldt (“research 
oriented universities”). Obviously (and 
not surprisingly), heterodox economists 
had the best chance of being appointed 
professor at “reform universities” with 

aspirations to reform in relation to 
their socio-political orientation. The 
latter applies to the (former) heterodox 
“strongholds”, the University of Bremen 
and the HWP in Hamburg.

As seen in Table 2 and Figure 2, heterodox 
economists were virtually unrepresented at 
three quarters of all German universities 
with economics faculties or departments; 
of the remaining quarter, nearly 30% 
consisted of the two “bastions” of 
heterodoxy (Bremen and HWP). The 
pluralisation is not only extremely unequal 
but quantitatively limited: on the basis of 
our research, we estimate that since the 
1970s at no point in time have there been 
more than 10% of economics professors at 
German universities who can be associated 
with the heterodox camp.

Figure 3: Professorial Appointments for Heterodox Economists                   
1950 To 2013

Notes: Habil. = Habilitation; APL = außerplanmäßige (extraordinary, non-tenured) professorships; 
TR = transformation/ converted professorships, resulting from the fusion of universities of applied 
sciences and universities.
Source: Own diagram.
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Ultimately, the development of heterodox economics only tells a story of further 
marginalisation (Figure 3): the number of appointments of heterodox economists after the 
1970s declined rapidly,9 and the number of heterodox economists shrank more and more 
as the “first generation” grew old and retired.

Table 3: Economics Professors at Reorganised East German Universities

Founding dean               
(disciplinary origin)

Number of 
economics 
professors 
(today)

Number of 
heterodox 
economics 
professors          
(per location)

HU Berlin Wilhelm Krelle (economics) 9 -

TU Chemnitz Peter Rütger Wossidlo (business 
informatics) 4 1

TU Dresden Ulrich Blum (economics) 7 -

U Erfurt Wolfgang Schluchter (sociology) 7 1
EVU Frankfurt/
Oder Joachim Starbatty (economics) 7 -

U Greifswald Jürgen Regge (law) 4 -

U Halle Alfred Schmitt-Rink (economics) 8 -

U Jena Peter Oberender (economics) 6 -

U Leipzig Gernot Gutmann (economics)/
Bert Rürup (economics) 7 1

TU Magdeburg Alois Wenig (economics) 6 -

U Potsdam
Josef Molsberger (economics)/
Wilhelm Bürklin (political 
science)

5 -

U Rostock Dieter Oberndörfer (political 
science) 6 -

Total: 13 80 4 (0.3)

Source: Websites of the relevant faculties; data from July 2014.

9 The 1990s as presented in Figure 3 should not be interpreted as an ‘interim high’; instead they hint 
at the quantitative extent of “accidental” appointments. The low number of heterodox appointments 
in the 1980s is due to the high degree of saturation of the university market after the wave of new 
universities had been founded. 
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After the collapse of the German 
Democratic Republic (GDR), some heterodox 
economists might have associated the process 
of reorganisation of the universities within 
the territory of the ex-GDR with the hope 
of stabilising the population of heterodox 
economists. However, such hope quickly 
faded away. In fact, heterodox economists 
were completely overlooked when the 
economics faculties of East German 
universities were re-founded in the early 
1990s (Table 3). 

Moreover, the heterodox character 
of the two “strongholds” of heterodox 
economics (Bremen and HWP) also faded 
away: one was practically shut down 
as a unit for teaching undergraduate 
economics, and the other was adapted to 
the mainstream by being converted into 
another (more mainstream) organisational 
unit just at the time of the generational 
changeover when new professorial 
appointments were due.

6. Which Elements 
Characterise the Weakness 
of German Heterodoxy?

The increasing marginalisation 
of heterodox economics at German 
universities poses the question of the 
reasons for its weakness. According to 
Bourdieu’s framework, especially with 
respect to his differentiation of capital 
(Bourdieu 1991; 1992), the weakness of 
German heterodoxy can be attributed to 
the more or less insufficient endowment 
in terms of economic capital (financial 
situation and academic staff), social capital 
and symbolic capital. As a result, heterodox 
economists have found themselves placed 
within an uneven “field of power”. In other 
words: if the academic history is associated 
with a “battlefield of paradigms” (Lakatos), 
heterodox economists are less well armed 
than their opponents in the dominant 
mainstream. 

Table 4: Research Funding For Heterodox Economists

Institution Applied for funds (in %) Approved (in %)

Yes No Rejected Partly 
approved

Fully 
approved

DFG 60 40 50 33 17

Alternative 
external 
sources

75 25 7 26 57

Source: Own calculations based on Heise/Sander/Thieme (2016).
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The insufficiency of endowment in 
terms of economic capital can be seen in the 
lack of access to financial resources from 
the Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) –the German (public) research 
funding institution– which is the most 
important source of funding for academic 
work in Germany today (Table 4). Many 
heterodox economists have submitted 
research proposals to the DFG, but their 
chance of success is low, or in any case 
lower than for applications to alternative 
research funding institutions (Table 4): 
according to the project’s survey, only 
17% of DFG applications by heterodox 
economists were fully approved, as opposed 
to 57% of applications to alternative 
research foundations (e.g. the Hans-
Böckler Foundation and the Volkswagen 
Foundation). 50% of all applications to the 
DFG were completely rejected, as opposed 
to only 7% of applications to alternative 
external sources. 

The ability to acquire research funds 
is very important for academic “repro-
duction”, especially where universities do 
not provide their professors with regular 
financial resources sufficient to employ 
postgraduates or postdocs. The financial 
resources required to employ postdocs 
play a key role in determining academic 
“reproduction” in Germany: If a professor 
is not provided with financial resources to 
employ a postdoc, he or she will not be able 
to support the academic career of promis-
ing PhDs.

The financial resources that are 
provided obviously relate to the category 
of “economic capital”. On the basis of this 

category, it can be shown that heterodox 
economists were disadvantaged compared 
with the representatives of the mainstream. 
This is best illustrated by a comparison 
between the two “strongholds” of orthodoxy 
and heterodoxy, the universities of Bonn 
and Bremen.10 The reform universities 
where heterodox economists were most 
likely to be found provided far fewer 
resources to the appointed professors 
than the traditional “professorial” or “full” 
universities (Ordinarienuniversitäten).11 
In the case of the University of Bremen, 

10 Despite limited information, it is certain that 
less than ten junior researchers received their 
Habilitation in economics at the economics 
department at the University of Bremen in the 
period from 1971 to 2014. In the substantially 
shorter period from 1984 to 2014, more than 
three times as many economists (over 30) 
completed a Habilitation at the University of 
Bonn, and most of these went on to obtain a 
professorship at a German university. This is 
true of less than half of those who did their 
Habilitation in Bremen. 

11 According to the German Statistical Office, 
professors of economics in Germany 
had an average of 3.71 postgraduate and 
postdoctoral research staff in 2011 (cf. 
Statistisches Bundesamt 2012, p. 96). Our 
survey of heterodox professors in Germany 
found an average of 2.32 research staff. The 
discrepancy evident here in the resourcing 
of orthodox and heterodox professors is 
likely to have been even greater in the past: 
while the average level of resourcing is 
decreasing overall (for the economists at the 
University of Bonn, the rate was four to five 
research positions per professor in the 1980s 
and 1990s; cf. Heise, Sander and Thieme 
2016), the heterodox professors tend to 
report a slight improvement. Of course this 
development has to be viewed in the light 
of the above-mentioned zero endowment 
of many heterodox professorships in the 
founding phase of the reform universities, 
and a subsequent “normalisation”.
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at least in its founding phase, this can be 
attributed to the political attitude and desire 
to break with the habits of the traditional 
old universities, where the professors treat 
their employees like the “Sun King” treats 
his servants.12 Consequently, professors 
at such reform universities had more 
teaching responsibilities and could not 
employ additional members of staff.

In places where heterodox economists 
had access to resources comparable to 
mainstream economists (e.g. the University 
of Bielefeld), the “production” of disciples 
was made difficult, at least at the level of 
the Habilitation. And even in those places 
where reproduction was successful as 
far as the Habilitation was concerned (at 
old and comparatively well-resourced 
universities such as the University of 
Frankfurt or the FU Berlin), those who 
had gained their Habilitation seldom 
achieved the breakthrough to a regular 
professorship. Such scholars have often 
chosen alternative strategies: emigrating, 
moving into professorships at universities 
of applied sciences, or even shifting to other 
departments (sociology, political science) 
–in the worst case, they quit academia 
altogether. It is therefore certainly not 
wrong to speak of a disciplinary “brain 
drain” in heterodox economics, which 
obviously weakens the position of 
heterodoxy within economics as a whole. 
This weakening is all the more dramatic 
because it seems doubtful whether those 

12 It was not until the mid-1980s that a 
turnaround in staffing policy occurred and 
the (mainly heterodox) professors were 
granted a small number of positions for 
research staff.

who migrate to other countries or other 
–neighbouring– disciplines will return to 
the field of economics in Germany.

Note that the capacity for academic 
reproduction plays a key role in determining 
endowment in terms of social capital, i.e. 
resources are based on relationships and 
affiliations to social groups. Therefore, 
heterodox economists will struggle to 
have large or widespread networks if they 
are not able to “produce” disciples. Being 
intertwined with symbolic capital (see 
below), although heterodox economists 
founded new journals and organisations 
during the 1970s (see section 4) this did 
not establish powerful networks and 
relationships comparable to the networks 
and relationships of the mainstream 
economists. These relationships comprise 
connections to and influence on academic, 
economic or political organisations such 
as the Wissenschaftsrat (German Council 
of Science and Humanities), the scientific 
advisory councils of the German Federal 
Government or the Deutsche Bundesbank 
and the scientific advisory boards of federal 
ministries where heterodox economists 
were entirely ignored.

The symbolic capital of heterodox 
economists can be associated with 
reputation and academic acceptance 
within economics and society. Although 
heterodox economists founded new 
journals and organisations during the 
1970s, this did not help them to achieve 
academic reputation within the scientific 
community. This is exemplified by the 
low ranking of the main journals in which 
heterodox economists mostly publish in 
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the Handelsblatt ranking (2013) which is 
the informal measure of the “quality” of 
research output in economics in Germany.

Moreover, a comparison of the 
University of Bonn and the University 
of Bremen also reveals the low academic 
reputation of heterodox economists. 
For instance, the Frankfurter Allgemeine 
Zeitung’s ranking of economists (FAZ 
2014b) that aims to assess the most 
influential economists in Germany also 
included “research” as a category of 
performativity. Within “research”, the 
ranking did not include any heterodox 
economist with an academic background 
at the University of Bremen, but it did 
include four professors at the University of 
Bonn (FAZ 2014a).

As well as these kinds of rankings, rep-
utation could also be achieved by holding 
representative positions within profes-
sional organisations that are important 
for the profession of economics. In the 
German-speaking world, the Verein für 
Socialpolitik (VfS) is the traditional (unof-
ficial) professional organisation of German 
(or German-speaking) economists. 25 of 
the 57 heterodox economists are (or were) 
members of the VfS and although some of 
them are actively involved in the VfS, het-
erodox economists found it difficult to get 
accepted by the VfS, especially in terms of 
being elected to prestigious positions with-
in it (e.g. president).

Finally, symbolic capital can also be 
associated with important and therefore 
symbolic positions in academia, economic 
or political organisations, such as the 

aforementioned Wissenschaftsrat (German 
Council of Science and Humanities) or 
the scientific advisory boards of federal 
ministries. These positions have remained 
largely closed to heterodox economists. 
Thanks to the nominating rights of the 
German trade unions, a few heterodox 
economists have been delegated to the 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR, 
German Council of Economic Experts) 
since it was founded in 1963. However, 
their role has been that of outsiders 
(Kampe 1983), i.e. mainstream economists 
must accept their participation by law and 
tradition, but they almost certainly regard 
this as a necessary evil. 

7. Conclusion

The results of our project show that the 
‘battle of paradigms’ is not dependent on 
a “true” or “superior” theory that would 
automatically sort out the other ‘wrong’ or 
‘inferior’ theories. The case of Sraffa already 
indicates that showing substantiated 
evidence about the theoretical failings of 
one approach does not necessarily end in 
the latter’s loss of academic acceptance. 
Our results instead show that the scientific 
“success” of scientists and, consequently, 
academic collectives of thinking do not 
or do not only require a correct or “true” 
scientific theory but are also dependent on 
the institutional and cultural environment, 
including the economic, social and 
symbolic resources available to scientists 
and academic (sub-) communities.
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Although the student movement 
called for a climate of openness in the 
academic landscape in Germany at the 
beginning of the 1970s, it did not result in 
a nationwide pluralisation of economics 
at German universities, but heterodox 
economists instead found the door to 
universities was barely open to them. The 
foundation of heterodox “strongholds” 
was concentrated at a few locations (such 
as Hamburg and Bremen) and the entire 
heterodox camp never amounted to 
more than 10% of economics professors 
at German universities. Most of the 
heterodox economists who were analysed 
became professors during the 1970s, when 
they were not necessarily dependent on the 
Habilitation, but this changed in the 1980s. 
Our data shows a more or less fading wave 
of heterodoxy, beginning with the greatest 
amount of heterodox economists per 
decade in the 1970s (22 individuals) and 
with the number of appointed professors 
then decreasing in the following decades. 
Finally, in the present day, almost no 
professors of heterodox descent are being 
appointed any longer.

As well as this quantitative perspective, 
the results of the project show in detail that 
heterodox economists in Germany have 
never been bestowed with the economic, 
social and symbolic capital necessary 
to be a “competitive” counterpart to the 
mainstream:

1. Heterodox economists have not 
been provided with personnel re-
sources sufficient to “reproduce” 
themselves (and comparable to 
their mainstream counterparts).

2. Heterodox economists have en-
countered and continue to en-
counter serious difficulties in ac-
quiring third-party funds from the 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) that are supposed to be 
awarded on the basis of academ-
ic originality and, therefore, to be 
paradigmatically and methodologi-
cally open; however, the funding is 
actually predominantly awarded to 
mainstream economists.

3. Consequently, heterodox research 
and academic reproduction is in-
creasingly absolutely dependent 
on alternative foundations such as 
the Hans-Böckler Foundation and 
the Volkswagen Foundation. How-
ever, acquiring money from the 
Hans-Böckler Foundation in par-
ticular runs the risk of being dispar-
aged as a “trade union economist” 
by the economic mainstream, as 
well as by the media and politicians 
on the basis of the judgements of 
the economic mainstream.

4. Heterodox economists founded new 
journals and professional groups in 
the 1970s, but they were not able to 
achieve academic acceptance within 
science, society and politics; when 
heterodox journals are not ignored, 
they are usually associated with an 
inferior academic value in the Han-
delsblatt rankings, which are very 
important in order to pursue an aca-
demic career in Germany.
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5. The academic work of heterodox 
economists is usually also rated to 
be of an inferior academic value by 
rankings such as the FAZ rankings 
that aim to measure the influence 
and relevance of German econo-
mists; most heterodox economists 
do not appear there.

6. Heterodox economists do not usually 
have access to academic, economic or 
political organisations that influence 
science and society in general (e.g. 
the German Council of Science and 
Humanities or federal ministries); 
where law and/or tradition impose the 
inclusion of “heterodox” economists, 
as in the case of the German Council 
of Economic Experts (delegated 
by the German trade unions), the 
“heterodox” or critical economists 
remain a minority and are more or 
less regarded as court jesters.

Against this background, a “fair” 
competition of paradigms is still impossible. 
The “battle of paradigms” is instead 
reduced to a defensive war waged by the 
mainstream with occasional “skirmishes” 
by the heterodox minorities: this is not 
a “battle” between equal opponents. As 
the results of the project show, if the 
aim were really a “fair” competition, the 
government would repair the current 
academic framework and incorporate 
precautions guaranteeing the freedom of 
science, including the freedom to carry out 
heterodox research.

All things considered, the history 
of heterodox economics in Germany is 
a story of further marginalisation. The 
current situation requires administrative 
interventions. If such interventions fail to 
appear, the last chapter of the history of 
heterodox economics in Germany will be 
written in the near future: within the next 
five to ten years or so.
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Abstract

This paper develops a microeconomic model of private R&D and studies the effects 
of intellectual property rights (IPR) on equilibrium R&D.  IPR has two opposing effects: 
on the one hand it enables a firm to better appropriate the returns to R&D; on the other 
hand, it has the potential to impede the flow of R&D knowledge spillovers among firms.  
Spillovers may be impeded if it is necessary for users to practice R&D in order to benefit 
from R&D externalities.
Keywords: R&D, Intellectual Property Rights, Spillovers

JEL Classification:  O31, O34, L16

Ar-Ge, Yayılımlar ve Fikrî Mülkiyet Haklarının Optimize 
Edici Bir Modeli

Özet

Bu makalede, özel Ar-Ge’nin mikroekonomik modeli geliştirilmiş ve fikrî mülkiyet 
haklarının (FMH) Ar-Ge üzerindeki etkileri araştırılmıştır. FMH’nin iki karşıt etkisi 
vardır: bir yandan bir firmanın, Ar-Ge’ye getirilerini daha iyi bir şekilde sahiplenmesini 
sağlar; öte yandan firmalar arasında Ar-Ge bilgilerinin yayılımlarının akışını engelleme 
potansiyeline sahiptir. Ar-Ge dışsallıklarından yararlanmak için kullanıcıların Ar-Ge 
çalışmalarında bulunmaları gerekiyorsa, yayılmalar engellenebilir.
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1. Introduction

The focus of this paper is the relationship 
between private R&D and intellectual 
property rights. There is a common belief 
that market failures exist in R&D, due to the 
public good characteristics of knowledge 
and externalities associated with R&D 
activities. One solution is to have public 
sector funding and/or performance of 
R&D. Another is to foster private markets 
for R&D by creating private ownership 
or property rights over the products of 
R&D.  The focus in previous work has been 
primarily on the relationship between 
public R&D and private R&D.1

There are different views as to the 
ultimate effect of IPRs; namely, whether 
they enhance R&D capital accumulation 
or restrict R&D knowledge diffusion. 
The proponents of stronger IPRs 
generally emphasize the potential effect 
on stimulating R&D. The opponents 
emphasize the costs of stronger IPRs, which 

1. See, for example, David and Hall (2000) for a 
survey and analysis.

include limiting knowledge diffusion and 
frustrating the R&D of those who do not 
own the property right (for example, the 
R&D of rivals and follow-on inventors). 
Thus the impact of IPRs on R&D is to date 
an unresolved issue.

This paper develops a simple dynamic 
equilibrium model of R&D that captures 
these different channels.  

The next section briefly reviews prior 
work.  Section 3 analyzes the model, and 
section 4 concludes.

2. Selected Previous Work

The impact of intellectual property 
rights on R&D remains the subject 
of theoretical, empirical, and policy 
controversy.  Research on the determinants 
of private R&D has thus far been dominated 
by discussions of the role of public R&D, 
subsidies, tax credits, market size, firm 
size, corporate profits, and concentration 
ratios, among others.2

2 See David, Hall, and Toole (2000) for a survey.
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Conclusions about the welfare and 
efficiency effects of stronger intellectual 
property rights are quite mixed. For 
example, Takalo and Kanniainen (2000) 
find that a strengthening of patent rights 
can delay the introduction of a new 
technology to the market (i.e. raises the 
value of the innovator to wait); Futagami 
and Iwaisako (2007) show that social 
welfare can be reduced if longer patents 
introduce much static inefficiency, whereby 
the proportion of competitively produced 
goods is reduced; and Bessen and Maskin 
(2009) develop a model of sequential 
and complementary innovation in which 
patent protection reduces innovation and 
social welfare.  Chu et al. (2012) show that 
patents can differentially affect vertical 
innovation and horizontal innovation, and 
thus affect economic growth in complex 
ways.  Bournakis et al. (2018) provide a 
rich analysis of how knowledge spillovers 
can drive productivity, and how stronger 
IPR helps economies absorb them.

Landes and Posner (2003) show that 
there are tradeoffs involving trademark 
rights and copyrights as well. Essentially 
trademark protection encourages economic 
efficiency by reducing the search costs 
of consumers. Furthermore, firms or 
intellectual property owners in turn invest 
in promotional expenditures to attract 
consumers and expenditures to maintain 
the quality of their products or services. 
Without being able to link their investments 
and products to their trademark, they would 
have less incentive to invest in those quality-
promoting investments. There are occasions, 
however, where trademark protection can be 
too broad (e.g.a name or symbol becomes 
generic) and would increase the cost of 

business for rival firms such that economic 
efficiency is harmed in the aggregate. 
Copyrights over original and derivative 
works also stimulate creativity by increasing 
the odds of appropriating the benefits of the 
creations. But situations may also exist where 
stronger copyrights are adverse to economic 
efficiency -namely where the rights reduce 
the incentive of rivals to create, or the owner’s 
incentive to produce future new creations. 
Each creator is part of an intertemporal chain 
of creators. Thus stronger protection on 
expressions affect subsequent generations of 
creators who themselves would like to build 
on previous works.

In much of this work, however, 
an optimizing model of R&D is not 
employed, but rather ad hoc models of 
R&D behavior are utilized or imposed, 
even if the larger model in which an R&D 
sector is embedded has a dynamic general 
equilibrium setting.  The next section 
develops a simple tractable model of R&D 
and intellectual property rights.

3. Model and Analysis

The following is an optimizing model 
of the demand for and supply of R&D 
capital.3  On the buyer’s side, there exists 
a single aggregate representative firm that 
behaves competitively which, in order to 
produce output, purchases R&D inputs 
from private producers to be used along 
with other factors of production: labor 

3 For earlier, non-optimizing equilibrium 
models of R&D behavior, see Lichtenberg 
(1987) and Howe and McFetridge (1976). 
The underlying basis is similar: investment 
in R&D proceeds to the point at which the 
marginal rate of return to R&D equals the 
marginal cost of funds.



47

An Optimizing Model of R&D, Spillovers, and Intellectual Property Rights

and capital. Its output also depends upon 
the stock of public (government-financed) 
R&D capital. On the supply side, there 
are many firms producing R&D output 
for the demand side of the market. A 
single representative firm could have been 
posited, with no qualitative change in 
results (and indeed symmetric identical 
suppliers will be assumed shortly), but this 
modelling approach allows us to see how 
inter-firm R&D spillovers can occur. The 
producers of R&D output solve an (almost) 
standard profit maximization problem, 
choosing their level of output to maximize 
profits; however, the cost of producing 
R&D output depends not only on the level 
(or quantity) of R&D output, but also on 
the stock of spillover R&D capital available 
to the firm. This feature captures the idea 
that there exist intertemporal knowledge 
spillovers. The marginal cost of producing 
R&D is lowered by a larger stock of past 
R&D available in the economy. The more 
knowledge there is, the less costly it is 
(holding other factors constant) to produce 
a given increment of knowledge. This helps 
to capture the “standing on the shoulders of 
giants” effect. Indeed the firm benefits not 
only from having done more R&D in the 
past but also from other firms having done 
more R&D in the past. Thus intertemporal 
spillovers derive from both own R&D and 
spillover R&D. How easily available or 
accessible other firms’ R&D knowledge is 
for the use of a firm depends, among other 
things, on the degree of substitutability 
between R&D performed by different 
firms and on whether or not there are 
technical and legal barriers affecting the 

transmission of knowledge from one firm 
to another (or from one sector to another, 
or even from one country to another).

This brings us to the question of how 
intellectual property rights play a role in 
the generation of R&D output. On the 
one hand, private producers can better 
appropriate the returns to their R&D 
efforts. The R&D is sold to the prospective 
users of R&D capital. With imperfect 
appropriability, the producers only capture 
a fraction of the potential sales to the users 
(or buyers). Imitators capture the remaining 
fraction of sales. Either way, imperfect IPR 
is modelled as reducing the revenues to the 
supplier. On the other hand, IPRs may be 
one type of legal barrier affecting inter-firm 
spillovers. To the extent that intellectual 
property protections reduce knowledge 
diffusion, the degree of spillovers will be 
smaller, making it more difficult for firms 
to acquire spillover knowledge or enjoy the 
advantages of standing on the shoulders of 
previous researchers. 

Of course, there is one difficulty with 
this argument about IPRs inhibiting 
knowledge diffusion. What IPRs actually 
are intended to do is to exclude non-rights 
holders from practicing or exploiting the 
new ideas (inventions, creations, and so 
forth). But IPRs do not preclude others from 
benefitting from the knowledge per se, as 
long as they apply the knowledge in some 
alternative way or produce a differentiated 
idea, concept, or expression. Indeed, an 
objective of having IPRs (particularly in 
the case of patent rights) is to encourage 
the rights-owner to disclose or reveal 
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the underlying technology (sufficiently 
to enable persons reasonably skilled in 
the practice to replicate or duplicate the 
new idea). Thus, often the (temporary) 
intellectual property protection is given 
explicitly in exchange for the disclosure 
of new knowledge. In the case of patents, 
the disclosure is provided in the patent 
application itself and is available to the 
general public in print form, online, or 
other media. Thus, far from concealing 
knowledge, the objective of IPR laws is 
actually to enhance it. One therefore has to 
distinguish between technology diffusion 
(of intellectual products or services in the 
marketplace) from knowledge diffusion.4

Still, a case could be made that while 
knowledge diffusion itself is not affected, 
the manner in which knowledge can be 
used in research activity is affected by the 
laws and protections granted to others. The 
essence of spillovers is that research done by 
others has some beneficial effect (i.e. some 

4 Another problematic argument is that IPRs 
(particularly patent rights) impede knowledge 
diffusion because private agents will acquire 
proprietary rights over basic knowledge, 
which is vital to furthering knowledge. The 
argument is misplaced because technically 
patent rights are not granted to basic 
scientific and mathematical knowledge.  
Proprietary rights can be obtained for applied 
work, not theoretical work.  This is not to say 
that in practice proprietary rights have not 
been given to what many would consider 
“theoretical” discoveries (for example, 
“expressed sequence tags” in genome 
research), but those patent grants would be 
considered granted in “error”, and grounds 
for invalidation would exist.

positive externalities) on an agent. But the 
benefits may largely be derived only if the 
agent is able to exploit it in some fashion 
or other, and that certain laws may prohibit 
that exploitation. In this conceptualization, 
the enjoyment of spillovers requires 
some learning by doing or learning by 
producing. Tighter intellectual property 
protection may restrict an agent’s ability to 
derive spillover benefits precisely because 
IPRs limit the manner in which non-rights 
holders may use or apply any proprietary 
knowledge. Thus, as long as learning by 
doing is an important means by which 
research spillovers can take place, then 
IPRs may weaken the beneficial (spillover) 
effects of knowledge diffusion. Under this 
view, knowledge diffusion or disclosure 
occurs but the economic impacts of that 
diffusion can be limited.5

5 This is not to say that the knowledge diffusion 
is limited to spillovers of technological 
knowledge between firms. There may, for 
instance, be useful spillovers for academic 
research. Moreover, even if no technological 
spillovers occur, there may be some valuable 
signals.  Firms are provided with information 
on which technological areas have been 
covered (or solved) and which are open 
for discovery or exploitation (or further 
research).  Intellectual property disclosure 
also has other functions.  The patent is 
not only a scientific document but also a 
legal document.  It shows what rights and 
intellectual claims the holder has.  It is a 
document for purposes of legal enforcement. 
Hence, another kind of knowledge disclosure 
is knowledge about the market structure, 
its organization, niche, and positioning of 
competitors, if any.
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The following is a list of notation to be 
used:

IPR Level of Intellectual Property  
 Right
Rp Stock of Private R&D Capital
Rg Stock of Public R&D Capital
Ip Investment (Flow) in Private 
 R&D Capital (and Measure  
 of Private R&D Output) 
Ig Investment (Flow) in Public  
 R&D Capital
Y Output
V Value of Firm
r  Profits
ii Investment in Private R&D  
 Capital by the ith-firm
ri Stock of Private R&D Capital 
 of the ith-firm
Ri

* Stock of Spillover Private 
 R&D Capital of the ith firm
N Number of R&D-Producing  
 Firms
c Cost of Producing Private   
 R&D Output
pR Price of Private R&D Output
d   Geometric Depreciation   
 Rate of R&D Capital
t  Real Interest Rate
~  Degree of Substitutability   
 between Own R&D and   
 Spillover R&D
i  Degree of Appropriability or  
 Market Share of Intellectual  
 Property Rights Holder
}  Degree of R&D Spillovers   
 derived by firms

In what follows, the optimizing 
demand for R&D will first be 
characterized, followed by the optimizing 
supply of R&D. The two equations are 
then solved to yield the steady-state stock 
of R&D capital. On the demand side, the 
representative aggregate firm maximize 
the following functional:

ds

-

s

Y(R ,R , ...) p I e& R R

u
du

p p p g

t

- t

t

V =, R( )R1

3max
6 @#

#

subject to:

R&( )R I2 p p pd= -

where output Y is a function of the stocks 
of private and public R&D capital.  (For 
the moment, we suppress the other factors 
of production, such as physical capital 
and labor.) The following first and second 
partial derivatives of the production 
function are assumed to ensure positive 
marginal products and diminishing 
returns:  Y1 > 0, Y2 > 0, Y11 < 0, and Y22 < 0.

Public R&D investment, Ig, is treated 
as exogenous here, and public R&D capital 
evolves as follows:

R&(3)R Ig g gd= -

The necessary condition for value 
maximization is:

( )Y ( )pR p4 &
1 Rt d= + -

This is the standard optimality 
condition where the LHS is the marginal 
product of R&D capital ( Y/ R )pd d  
and the RHS the user cost of R&D capital.
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On the supply side, assume N producers 
of R&D output. The ith firm (where i = 1, 
..., N) chooses its level of R&D output, i, 
to maximize the present discounted flow of 
profits:6

ds

- t

s

( )
max

p c( ,R ) e5
i

i R i i i
*

u
du

t
-

- -iP = -
3

t6 @#
#

subject to

r( )r6 &
ii i- d= -

where pR -  represents firm revenues, of 
which a fraction q is actually appropriated 
by the firm due to imitation.  It is assumed 
that q = q(IPR), where the partial derivative 
q’ > 0 and 0 ≤ q ≤ 1. In the absence of 
imitation, q = 1; under perfect imitation, 
q = 0.

The interpretation here is that q is the 
market share of the intellectual property 
rights holder and 1 - q the share of 
imitators. Both the rightful owner and 
imitators compete and charge the same 
price pR to the user of R&D and produce 
identical outputs.7  Of course, equilibrium 
pR could be higher (or lower) the fewer 
(or more) imitators there are.  At that 

6 In this specification, neither the variety nor 
the quality of products resulting from R&D 
(or inventive) activity is explicitly treated.

7 To focus on the main qualitative results of 
this paper, the behavior of imitators is not 
explicitly specified.  One can assume some 
simple constant marginal cost structure 
and free entry/exit among them. We also 
do not model the behavior of inventors and 
innovators in the background, and omit 
the details of how R&D producers obtain 
the exclusive right (or exclusive license) to 
manufacture R&D output.  This too would 
detract from the paper’s main focus.

price, if Ip denotes the total R&D output 
demanded, the composition of output 
produced between the rights holders and 
imitators are as follows:

I I (1 )I ,where I

, for i 1, ...,N

p p p p

i-

i i= + - =

=/
In (5), c( ,Ri i- )*  is the cost function 

for R&D output. The cost of producing 
R&D output depends positively on the 
quantity of output produced, k , and 
negatively on the stock of spillover R&D 
knowledge, R*, where

( )R r r7 i i
*

j j
j i

N

~W= +
!

|
and

( )R r8 p
i 1

N

i=
=

|
That is, the stock of R&D generates 

intertemporal (including inter-firm) ex-
ternalities. Firm’s investments (or experi-
ences) in R&D generate some learning by 
doing externalities (which affect the future 
marginal cost of R&D production). It is as-
sumed that c1 > 0, c11 > 0, c2 < 0, c22 > 0, 
and c12 < 0. Thus, an increase in the stock 
of spillovers reduces the marginal cost of 
R&D production but at a diminishing rate.

In (7), Ri
* is the spillover R&D available 

to the ith firm. It is composed of the 
firm’s own past R&D stock (that is, the 
knowledge capital that it created) and of 
other firms’ R&D stock. This may include 
the R&D of firms in other sectors (or 
other countries). w measures the degree 
of substitutability between one firm’s R&D 
and that of another. It may also be referred 
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to as the measure of technological similarity 
between sectors. It is likely that the R&D of 
other firms would be less appropriate to the 
research activity of a given firm. In some 
cases, no usefulness of research might be 
expected between firms in diverse sectors, 
yet some spillovers have been generated 
(e.g. between semiconductor research and 
quartz watch research, or heart surgery 
research and automotive research).

As discussed earlier, R&D spillovers 
from other firms to the ith firm may be 
“blocked” by the intellectual property 
rights of other firms which prohibit the 
ith firm from utilizing the knowledge 
of others, thereby limiting its ability to 
capture R&D spillovers. y measures the 
extent to which external R&D “spills” in, 
where it is assumed that y(IPR), and the 
partial derivative y’ < 0 and 0 ≤ y ≤ 1. 
Where IPRs do not prohibit spillovers at 
all, y = 1; and where IPRs completely shut 
off spillovers, y = 0. Note in (7) that the 
variable y does not affect the ith firm’s 
ability to enjoy spillovers from its own past 
R&D, ri.

Before characterizing the optimality 
conditions for the supplier (i.e. the solution 
to (5)), it is worth going over some special 
cases:

Case 1:  No Intertemporal Spillovers

In this case, the cost function for 
producing R&D output is just c = c(ii), 
and the necessary condition for profit 
maximization is the standard condition:

p c ( )R i-i = l

whereby the level of R&D output, ik , is 
chosen at which the price of R&D output, 
adjusted for the degree of appropriability 
of revenues, equals the marginal cost 
of production.  Inverting the necessary 
condition gives )( pi R- - i= .  Since all 
firms face the same price and if they 
also have identical cost functions, i- -= ; 
that is, they will produce the same amount 
of R&D output.  Hence aggregate R&D 
output (or aggregate investment from the 
point of view of the demand side) is:8

)pi(I I ( p ) Np p R R-i= =

The supply of R&D is positively 
related to the price of R&D capital, which 
in steady-state is (using equation (4)): 

)d+ .t(/p YR 1=  Thus, in steady-
state, ))d(t +/I I ( Yp p 1i= ; that is, 
it is a function of the discounted marginal 
productivity of private R&D capital, 
adjusted for the degree of appropriability. In 
this case, an increase in the stock of private 
R&D capital would depress investment due 
to the diminishing marginal productivity 
of R&D capital. And tighter intellectual 
property protection, to the extent that 
it raises the degree of appropriability of 
R&D revenues, q, would stimulate R&D 
investment. In the next two cases, these 
two predictions are ambiguous.

Case 2:  Small Firm Case – Exogenous 
Spillovers

In this case, in definition (7), ri is 
considered sufficiently small relative to the 
stocks of R&D of other firms that the ith 
firm treats the stock of (economy-wide) 

8 More precisely, ,)I N N( (. (1 ) (.))p - - -i i= = + -  
if we take into account the imitators.
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spillovers R* as given. The firm would not 
take into account the contribution of its 
R&D output to future cost reductions. The 
cost of producing R&D output decreases 
with the stock of R&D spillovers (or with 
society’s stock of R&D), but the firm’s 
own output constitutes a negligible share. 
The effect of this (compared to the next 
case) is that the firm’s problem remains 
“static” as in Case 1 above; that is, the firm 
chooses output to maximize instantaneous 
profits.  The necessary condition for profit 
maximization is:

p c ( ,R )R i
*-i = l

In the special case where 
1,R*~} = =  simply coincides with 

the aggregate stock of private R&D capital, 
Rp.  Combining the above condition with 
the optimizing condition from the demand 
side (4), aggregate R&D investment, Ip, will 
be found in steady-state equilibrium to 
have an ambiguous relationship with the 
aggregate stock of private R&D and with 
the level of IPR. A higher stock of aggregate 
private R&D, on the one hand, reduces the 
cost of producing an additional unit of 
R&D output; on the other hand it reduces 
the marginal productivity of R&D capital 
(and reduces the market’s demand for 
R&D output). A higher IPR level increases 
the appropriability of R&D investment 
on the one hand and may (on the other 
hand) reduce the transmission of spillovers 
among firms.  Thus the overall impact on 
equilibrium R&D is ambiguous. This can 
help explain why intellectual property 
systems are rather complex and their 
effects not fully predictable.  As described 
here, the effects are conditional on how 
IPR affects the transmission of knowledge 
spillovers.

Case 3:  Large Firm Case – Endogenous 
Spillovers

In this case, we allow for the possibility 
that the R&D supplying firm is large 
enough to realize that its own production 
of R&D helps to reduce its future marginal 
cost of R&D production.9  The steady-state 
comparative statics effects of a change in 
the aggregate stock of private R&D and in 
the level of IPR are the same (as in Case 
2). Indeed, one purpose of comparing 
cases 2 and 3 is to show that the ambiguous 
effects of IPR and the stock of private R&D 
capital on R&D investment do not depend 
on the assumption of a small vs. large 
firm. However, both the dynamics and the 
steady-state equilibrium levels of R&D are 
affected by the nature of the firm and how 
it perceives its stock of R&D vis-a-vis that 
of others.

For the ith firm, the solution to 
maximizing (5) subject to (6), via the 
choice of r and  &r is:

&( )z ( )z c9 1 i 2t d= + +

and

( )z c p10 i i Ri= -

9 Its own R&D also contributes to the stock 
of R&D spillovers of other firms (as theirs 
contribute to this firm’s spillover R&D stock).  
The firm, however, does not take into account 
the benefits other firms derive when choosing 
how much R&D to produce.  Overall, the 
equilibrium amount of R&D should be lower 
than it would otherwise be. It would be a 
useful extension to develop a model and data 
set that would help determine the extent to 
which underinvestment in R&D occur (vis-a-
vis a social planner outcome).
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where c c/R2 i2= *  is the marginal 
reduction in cost due to R&D spillovers, 
and c c/ i1 2 2-= is the marginal cost 
of producing R&D.  z is the excess of the 
marginal cost of producing R&D over 
the marginal benefit of producing R&D.  
z > 0 as long as spillover research and 
development has a beneficial “negative” 

effect on the marginal cost of producing 
R&D.  The firm is led to produce beyond 
the point where the marginal cost equals 
the marginal benefit of producing R&D.  
Figure 1 illustrates the optimal R&D output 
and the size of z.  Figure 2 shows how the 
equilibrium R&D output increases with a 
larger stock of spillovers.

Figure 1:  Optimal R&D

Figure 2:  Impact of Increased Knowledge Spillovers
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Reduced-Form Impacts

With symmetry, ii = i, ri = r, and thus R* = (1 + y(N - 1))r.  Now, in steady-state, using 
equations (2)-(4), (6), and (8)-(10), we obtain:

( )c ( N
R
,(1 (N 1)) N

R
)
c ( N

R
,(1 (N 1)) N

R
Y (R ,R )

11 1
p p

2
p p

1 p gd
}

t d

d
}

t d
i

+ - +
+

+ -
=

+

Totally differentiating (11) with respect to Rp, Rg, and IPR yields:

( )dR dR dIPR12 p g g IX X= +
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Thus WI (= dRp/dIPR) measures the 
comparative statics effect of a change in the 
IPR level on the steady-state stock of private 
R&D. The coefficient indicates what the 
effect depends on. The first term is positive 
and the second term negative. It is assumed 
that in absolute value |c12| < |c22|, implying 
that, across steady-states, the stock of 
spillover R&D reduces the marginal cost 
of producing R&D (even after allowing 
for the fact that the steady-state level 
of R&D produced will be higher). The 
first term measures the impact of IPR 
on the appropriability of R&D returns; 
the second measures the extent to which 
IPR “limits” (if at all) spillovers from 

occurring.  The second term would vanish 
if w = 0 (meaning that external R&D is 
not appropriate to the firm). The effect of 
having more firms (i.e. having larger N 
across steady-states) is also ambiguous: 
more firms could mean more potential 
spillovers or more spillovers forgone due 
to any restrictions imposed by IPRs. Note 
that in (12c), W is positive as long as the 
overall steady-state cost of producing R&D 
rises with the stock of private R&D even 
after netting out the effect of intertemporal 
and interfirm spillovers. Otherwise, the 
equilibrium stock of private R&D would 
approach infinity.
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The sign of gX  is positive as long as 
the cross partial derivative Y12 is positive; 
that is, public R&D raises the marginal 
productivity of private R&D and vice versa.

A few words on the dynamics. The 
dynamics of the system are governed 
largely by equations (4), (9), and (2).  
Combining (4) and (9) yields an equation 
of motion for the marginal cost of R&D 
output, c1.  Along the equation where 
&c 01 = , the marginal cost and the stock 

of private R&D vary inversely.  Holding 
the marginal cost constant, across steady-
states, a higher stock of private R&D is 
associated with lower marginal returns to 
R&D capital (Y1) and lower marginal returns 
to spillover R&D, since spillover R&D reduces 
the marginal cost of R&D production at a 
decreasing rate, given that c22 > 0.  This would 
put pressure on the marginal cost of R&D 
production to increase. Thus, in order to 
keep c1 constant, a lower marginal cost 
must be associated with a higher stock of 
private R&D.

Now, R&D investment is a function 
of the marginal benefit of R&D, namely 
qpR, but this in turn equals the marginal 
cost of R&D, c1, in equilibrium. Hence 
investment in R&D is a function of c1; 
more specifically a positive function.  As 
Figure 3 indicates, marginal cost c1 and 
investment Ip co-vary positively. Thus the 
equation of motion for the stock of R&D 
(equation (2)) is indirectly a function of 
c1. As shown in Figure 4, the equation for  
&
pR 0= is positively sloped.  A greater 

stock of private R&D involves greater 
depreciation, and therefore requires a 
greater steady-state flow of investment. 
A higher steady-state investment in R&D 
is associated with a higher steady-state 
marginal cost of producing R&D. Figure 
4 indicates also the saddlepath trajectory 
towards steady-state.  Along this path, as 
the marginal cost falls (rises), the stock of 
private R&D rises (falls).

Figure 3:  Impact of Market Expansion
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Figure 4:  R&D Dynamics

4. Conclusion

As indicated earlier, public support for 
R&D and intellectual property protection 
are both solutions to the appropriability 
problem in R&D knowledge accumulation 
(though not the only solutions). In the 
absence of public R&D or intellectual 
property rights, underinvestment (or no 
investment) in R&D is argued to result. 
Thus, public R&D and IPRs should at least 
raise R&D levels above what they would be 
without public intervention or proprietary 
rights.

However, this paper identified two 
opposing effects of strong IPRs: the 
appropriability effect and spillover reduction 
effect of tighter IPRs.  The first effect 
is well-documented and studied in the 
existing literature.  The second effect has 
not been formally analyzed thus far in 
the literature, and to that end, this paper 
fills a gap.  The premise of the model in 
this paper is that inter-firm knowledge 
spillovers are not automatic.  Firms can 

better exploit knowledge spillovers by 
engaging in research activities and learning-
by-doing.10  To the extent that intellectual 
property protection –be it patent rights, 
trademark rights, or copyrights– restricts 
the ability of firms to employ new methods 
of production or new technological outputs, 
fewer knowledge spillovers are transmitted 
across organizations or over time.  Thus, 
while IPRs increase the incentive to conduct 
own-R&D, firms are limited from enjoying 
spillovers from R&D conducted by other 
firms. This paper showed that in the absence 
of intertemporal spillovers, stronger IPRs 
stimulate firm R&D unambiguously (recall 
Case 1). But once such spillovers are allowed 
–exogenously or endogenously– the impact 
of IPR on R&D is positive as long as any 
spillover reduction effect is not too great 
(see Cases 2 and 3).

The results have both empirical and 
policy significance.  Empirically, studies 

10 Kealey and Richards (2014) also develop 
the point that scientific knowledge is not 
automatically accessible.
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should control for the possible spillover 
reduction effects of IPR.11 Policy-wise, 
lawmakers and regulators intending 
to promote innovation via stronger 
intellectual property protection should 

11 See Cho et al. (2015) for empirical evidence 
on the diverse impacts of IPR and Park (2008) 
for a survey of other evidence.

take into consideration the general 
equilibrium effects.12  Stronger protection 
may not stimulate the innovation of a 
firm or industry if it impedes the flow of 
knowledge from other firms, industries, or 
countries.

12 See Baker et al. (2017) for a review of the 
policy debates on IPR.
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Özet

İktisatta modelleme, iktisadın bilimselliğinin göstergesi olarak algılanmaktadır. 
İktisatta genel olarak modelleme yöntemleri matematiksel ve ekonometrik modellerdir. 
Bu modellere yöneltilen temel eleştiri, iktisadın öznesinin insan olduğu gerçeği, öznellik ve 
belirsizlik sorununun göz ardı edilmesidir. Bir diğer sorun tarihsel, kurumsal faktörlerden 
bağımsız olması ve evrimi dikkate almamasıdır. Makalede, belirtilen sorunlara kısmen 
yanıt verdiği düşünülen evrimsel kompütasyonel yöntemler ve özellikle ajan bazlı 
modelleme incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İktisat Metodolojisi, Kompütasyon, İktisadi Modelleme, Evrimsel İktisat
JEL Sınıflandırması: B25, B41, B52, C63

Developments in Economic Modeling: Can Evolution Be 
Modeled?

Abstract

The modeling in economics is considered to be an indication of its scientificity. The 
main modeling methodologies in economics are mathematical and econometric modeling. 
The main critisism towards these kinds of models are that these models ignore the fact 
that the subject of economics is humans and that it ignores subjectivity and uncertainty 
problems. Another problem is that these models do not take into consideration the 
institutional factors and evolution. In this article evolutionary computational methods 
and, in particular, agent-based modelling methods, which are regarded as partly solving 
these problems, are examined. 
Keywords: Economic Methodology, Computation, Economic Modeling, Evolutionary 
Economics
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1. Giriş

Evrimi, değişimi, adaptasyonu, sürek-
sizliği, kendiliğinden organize olmayı, öz-
nelciliği, belirsizliği içeren gerçek zamanlı 
modelleme mümkün müdür? Bu soruya 
verilecek olumu yanıt, A. Smith’ten bu 
yana başta Menger, Marshall, Veblen ve 
Keynes olmak üzere birçok iktisatçının 
düşlediklerinin ötesindeki bir gelişme 
olacaktır.

Yakın zamana kadar iktisatta deney 
yapmanın mümkün olmadığı, gerçek za-
manlı modelleme olamayacağı konusun-
da neredeyse fikir birliği söz konusuydu. 
Bugün ise deneysel iktisat, davranışsal ik-
tisat, nöro-iktisat, ajan bazlı kompütasyo-
nel iktisat (ACE) vb. alanlardaki gelişme-
ler gerçek zamanlı iktisat yapmaya imkân 
tanımaktadır.

Bu çalışmada özellikle ACE çerçevesin-
deki modelleme yöntemlerindeki gelişme-
ler incelenecektir.

2. Klasik Modelleme 
Yaklaşımı

İktisatta gelişmeleri değerlendirmek için 
genellikle neoklasik iktisat ile kıyaslama 
yapılmaktadır. Bunun nedeni neoklasik 
iktisat, Ortodoks iktisat ve ana akım 
iktisat kavramlarının neredeyse eş anlamlı 
kullanılmasıdır ancak, aslında bunun 
doğru bir yaklaşım olmadığı söylenebilir. 
Hem tarihsel hem de güncel anlamda 
ana akım iktisadın kendi içinde farklı 
görüşler vardır. Günümüzde ise ana akım 
iktisadı tarif etmek daha da güçleşmiştir. 
1980 sonrasında iktisat dışı alanlardaki 
gelişmeler iktisadı yoğun olarak 
etkilemiştir. Gerçekte bu etki heterodoks 
iktisat okulları için de geçerlidir. 

Yine de kıyaslama yapmak gerektiğinde 
1980 öncesi ders kitaplarındaki neoklasik 
iktisadı baz olarak almak mümkündür. 
Bu iktisatta süper rasyonel iktisadi ajanlar, 
veri zevk ve tercihler altında, fayda ve 
kârlarını maksimize edecek şekilde hareket 
etmektedirler. Birey ve firmalar arasında 
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fark yoktur; homojendirler (temsili ajan). 
İktisadi ajanlar atomizedirler, bağımsız 
olarak hareket ederler. Tam bilgi geçerlidir. 

Geleneksel iktisatta rasyonel seçim 
yapan temsili ajan, mükemmel (perfect) 
bilgi ve tam (complete) enformasyon 
üzerine modellenir. İktisadi ajanın her 
seçimi yapmak için zamanı vardır ve 
tüm olası seçeneklerin farkındadır. Veri, 
alternatifler arasından kendisi açısından 
en iyi seçimi yapar. Bireysel tercihler                    
a priori veridir. Bu varsayımlar altında, tam 
enformasyon olduğuna göre, her ajan aynı 
sonuca ulaşmaktadır (Bruno vd. 2016).

Tarih, kurumlar ve zaman yoktur 
-veya başka bir deyişle mantıksal 
zaman geçerlidir. Teknoloji, toplumsal 
kurumlardan bağımsızdır. Değişim yerine 
denge temeldir. Dengenin değişmesi 
ancak dışsal nedenlerle gerçekleşmekte ve 
kısa sürede kendini düzelten süreç içinde 
yeni dengeye ulaşılmaktadır. Geleneksel 
iktisatta denge kavramında adaptasyon, 
inovasyon, yapısal değişme, tarih yoktur 
(Bruno vd. 2016).

Neoklasik iktisatta, az değişkenle bü-
tün ekonomiyi açıklama ve lineerlik (ba-
sitleştirme) geçerlidir. Kesiklilik, ani de-
ğişme, karmaşıklık, adaptasyon, etkileşim, 
geri bildirim, ani donma gibi durumlar 
söz konusu değildir. İçsel değişme yoktur; 
değişme, dışsal değişkenlerle gerçekleş-
mektedir. Basitleştirme, homojenlik ve 
lineerliğin sonucu olarak “toplam” ve “bü-
tün” aynıdır. Örneğin; bireysel talep eğrile-
rinin yatay toplamı derneşik talebi (agregate 
demand) vermektedir. Derneştirme prob-
lemi yoktur.

Klasik ve neoklasik iktisatta fiziğe 
öykünme asıldır. Özellikle Walras ve onu 
izleyen matematik, fizik, mühendislik 
kökenli iktisatçılar yoluyla fizik gibi bilim 
yapma (sosyal fizik) temel yaklaşımdır.

İktisada yön veren fizik, 19. yüzyıl 
mekanik fiziktir. Burada deterministik 
analitik çözüm ve denge yaklaşımı asıldır 
(Elsner, 2015). Bu fiziğin en belirgin 
yansıması L. Walras’tır. Walras’ın temel 
aldığı fizik de mekanik fiziktir. Daha sonra 
Edgeworth, Fisher ve Pareto ile birlikte 
enerji teorisi de iktisadın parçası olmaya 
başlayacaktır (Simpson, 2013).

Her ne kadar klasik ve neoklasik iktisat 
fizik temelli ise de, bazı temel farklar vardır. 
Her şeyden önce klasik gelenekte büyüme, 
neoklasik iktisatta ise kaynak dağılımı 
ve nispi fiyatlar temel kalkış noktasıdır. 
Büyüme temelli olduğu için klasik iktisatta 
sürekli değişim söz konudur.

Önemli bir nokta, klasik iktisadın ku-
rucuları olan D. Hume ve Smith’in denge 
kavramını hiç kullanmamış olmasıdır. 
Denge kavramı, bugünkü anlamına yakın 
olarak ilk kez, son dönem merkantilist 
düşünürlerden Sir James Steuart (1712-
1780) tarafından kullanılmış, onu Cournot 
(1838) ve Mill (1848) takip etmiştir (Simpson, 
2013).

Walras temelinde geliştirilen soyut-ma-
tematiksel iktisat; yine matematik, fizik, 
mühendislik kökenli P. Samuelson’un kat-
kılarıyla iktisadın bizatihi “kendisi” olmuş-
tur. 1950’li yıllardaki genel dengenin varlı-
ğını ispata yönelik çalışmalar matematiksel 
iktisadı tepe noktasına çıkarmıştır.

İktisadın matematikleşmesi ve formel 
hale gelmesiyle ilgili birkaç noktaya dikkat 
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çekmek gerekmektedir. Bu konuda özel-
likle 1930 ve 1945 sonrasındaki ABD’deki 
gelişmelerin özel bir önemi vardır. 

1930 öncesinde iktisat, özellikle 
neoklasik iktisat-matematik ilişkisinden 
söz etmek mümkün olmakla birlikte, 
bu dönemde hem paradigmatik hem de 
yöntemsel çoğulculuktan söz etmek daha 
doğrudur. Matematiğin yaygın kullanımını 
savunanlar değer yansız, evrensel bilim 
yapma iddiasında idiler.

1930 öncesinde Almanya’da tarihçi 
okul, ABD’de kurumsalcı iktisat ana akım 
iktisadın parçasıdırlar. Bir diğer ifadeyle 
neoklasik iktisadın monizminden söz 
etmek mümkün değildir. Aynı şekilde 
neoklasik iktisatta başta Marshall olmak 
üzere birçok iktisatçı, iktisatta yoğun 
matematiğin kullanılmasına kuşkuyla 
bakmaktadır. Onun ötesinde Böhm-
Bawerk, J. B. Clark, J. Viner ve F. Knight 
gibi birçok neoklasik iktisatçı daha sözel 
bir iktisat taraftarıdır. 

1930-1945 arasında üç gelişmeden 
söz etmek mümkündür: a) 1929 krizi, b) 
ABD’ye zorunlu göç ve c) İkinci Dünya Sa-
vaşı. 1929 krizi Keynes ve Hayek gibi fark-
lı görünen iktisatçıların nicel tekniklerin 
kullanımı konusundaki kuşkularını artır-
makla birlikte birçok iktisatçıya da tersini 
düşündürmüştür.

Asıl etki ABD’ye yapılan zorunlu göç 
sürecinde ortaya çıkmıştır. Avrupa’daki 
Nazi etkisi sonucu doğrudan ve dolay-
lı nedenlerle Von Neumann, Wald, K. 
Menger, O. Lange, Marschak, Haavelmo, 
Koopmans, Klein, Arrow, Simon, Debreu 
ve Patinkin başta olmak üzere birçok ma-
tematiksel iktisatçı ABD’ye göç etmiştir. 

“Yeni” Amerikalı iktisatçılarda kesinlik 
değil ama ağır basan ortak yönler bulabi-
liriz. İlk dikkat çeken nokta, çoğunluğun 
Walrasçı genel denge analizini çalışmaları-
dır. Genel denge analizi neoklasik iktisadı 
temsil eden Marshallcı kısmi denge anali-
zine karşı “yeni” iktisat arayışını ifade et-
mekteydi. Aynı zamanda Walrasçı gelenek, 
matematiksel iktisadın yükselişini de tem-
sil etmektedir. 

Bu iktisatçıların önemli bir kısmı sol-
sosyalist düşünceye yakın iktisatçılardır. 
Hayek 1933 yılında 1930’lardaki durumu 
şu şekilde ifade etmektedir: “Bugünlerde 
çok az kişi sosyalist değildir.” (Milonakis, 
2017). 1930’lu yıllarda matematiksel iktisat 
yanında, ekonometrinin de öncüleri olan J. 
Tinbergen, O. Lange (Marksist), J. Marschak 
(Menşevik) ve R. Frisch sol düşünceye sahip 
olduğu bilinen isimlerdendir (Pilkington, 
2016)1. Adı geçen iktisatçıların matematik 
kullanımınlarında, sosyal mühendislik 
arayışı da etkili olmuştur.

Son nokta İkinci Dünya Savaşı kon-
jonktürüdür. Savaş yıllarında optimizasyon 
teknikleri gibi savaşa uygun tekniklerin ge-
liştirilmesi söz konusudur. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
ABD’de sosyal-politik iklim çok değişmiş-
tir; Nazi düşmanlığının yerini Sovyetler 
Birliği düşmanlığı almıştır. Bu çerçeve-
de McCartycilik ve soğuk savaş ortamı,           

1 Aynı dönemde listeye çok sayıda neoklasik 
iktisatçıyı da eklemek mümkündür. Bun-
lardan biri H. Hotelling’dir (1895-1973). 
K. Arrow’un da hocası olan Hotelling, ma-
tematiksel iktisadın çok önemli temsilcile-
rinden birisi olması yanında güçlü piyasa 
sosyalizmi savunucularındandır. Bkz. A. C. 
Darnell, 1990, s.22. Ayrıca bkz. Eren, 2017.
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iktisadi düşünceyi ve iktisat yapma orta-
mını doğrudan ve dolaylı olarak etkile-
miştir. İktisatta çoğulculuğun yerini tekçi-
lik  (monizm, bircilik) almıştır. Öne çıkan 
-belki de çıkartılan- iktisat, neoklasik ik-
tisattır. Aynı zamanda iktisatta matematik 
kullanımı ve dolaysıyla formalizm, iktisat 
yapma biçimi olmuştur (Blaug, 2003; Mi-
lonakis, 2017; Pilkington, 2016; Weintra-
ub, 2002; 2016).

Soyut, matematiksel iktisadın geldi-
ği noktayı Çinli bir düşünürün sözleriyle 
şöyle ifade edebiliriz: “Su öyle saftı (arı, ka-
tışıksız) ki, içinde balık yoktu.”2 (Kirman, 
2012). Matematikte aşırıya kaçma, forma-
lizm, bilimsel hakikat (gerçeklilik) arayışı 
yerine bilimde güzelliği (beautiful, art) öne 
çıkarmıştır.

Walras-Samuelson çizgisinin iktisat 
yaklaşımına neoklasik iktisat içinde baştan 
beri itirazlar vardı. Bunların başında 
Menger ve Marshall gelmektedir. Menger, 
sosyal kurumların ortaya çıkmasından, 
kendiliğinden organize olan evrimsel 
süreçten söz etmektedir (Simpson, 2013). 
Marshall ise iktisadın Mekke’sinin biyoloji 
olduğunu ifade edecektir.

Getirilen eleştirileri genel olarak iki 
başlık altında toplamak mümkündür: a) 
yöntemsel düalizm, b) yanlış bilim; fizik 
yerine biyoloji. Yöntemsel düalizm daha 
çok Avusturya Okulu, Mises kaynaklıdır. 
Bu yaklaşımda öznelcilik, bireyselcilik, 
belirsizlik, etkileşim, ölçülemezlik, vb. 
konular öne çıkartılmakta ve doğal ile 
sosyal bilimlerinin yönteminin ayrı 
olduğu, iktisadın kendine özgü bilim 

2 “Water which is too pure has no fish.” (Ts’ai 
Ken T’an)

olduğu görüşü ileri sürülmektedir. Bu 
değerlendirmelerin bir kısmına özellikle 
G. L. S. Shakcle temelli post-Keynesyen 
iktisatçılar da katılmaktadırlar. İkinci 
yaklaşımda ise iktisadın fizik (denge) yerine 
biyolojiyi (evrim) örnek alması gerektiği, 
iktisatta denge yerine evrim, adaptasyon, 
değişmenin temel olduğu savunulmaktadır.

Geleneksel iktisadın varsayımlarına ve 
kurulan modellere, kendi içinde ve dışında 
birçok eleştiri getirilmiştir. 1980 sonrası 
eleştiri ve katkılar daha öncekilerden bazı 
farklar içermektedir; fizik, bilgisayar bilimi, 
biyoloji ve diğer fen bilimleri, davranış 
bilimlerindeki gelişmeler ve başka türlü de 
matematik yapılabileceğinin gösterilmesi, 
geleneksel ve “eski” heterodoks iktisatları 
etkilemiştir. Davranışsal iktisat, deneysel 
iktisat, oyun teorisi, nöro-iktisat ve 
kompleksite iktisadındaki gelişmeler bütün 
iktisat okullarını derinden sarsmaktadır.

Özet olarak çok güçlü varsayımlar 
gerektiren genel denge teorisi, 1980’lere 
gelindiğinde tıkanmıştır. F. Hahn (1991)3 
ve K. Arrow (1995)4 gibi genel denge ku-
ramının iktisatçıları dahi, yeni gelişmelerin 
gerekliliğine ve önemine dikkat çekmişler-
dir (Hodgson, 2007). Ana akım iktisat ve 
çoğulculuk kavramları birlikte kullanılma-
ya başlanmıştır. Biyoloji, tarih, kurumlar, 
sosyoloji ve davranış bilimlerinin önemini 
vurgulayan, iktisadı disiplinler arası bir 
alana çeken gelişmeler, tersine emperya-
lizm sürecinde dışarıdan gelmiştir. İlginç 

3 F. H. Hahn (1991) “The Next Hundred 
Years,” Economic Journal, 10(1), s.47–50.

4 K. J. Arrow (1995) “Viewpoint: The Future”, 
Science,  267, s.1617.
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bir biçimde iktisatta “sosyal bilimleşme”5 
(social-scienciation) yaşanmaktadır (Ced-
rini ve Fontana, 2017). Deneysel iktisat, 
davranışsal iktisat, oyun teorisi, evrimsel 
oyun teorisi, ajan bazlı kompütasyonel ik-
tisat  “sosyal bilimleşme” sürecinin yansı-
masıdır. 

3. Evrimsel İktisat 
Değerlendirmeleri

Evrim kavramının içeriği ve evrimden 
anlaşılanlar birbirinden çok farklıdır. Her-
kesin ayrı bir evrim yaklaşımı olduğunu 
söyleyebiliriz. Başlıca evrimci iktisatçılar ola-
rak Menger, Marshall, Veblen, Schumpeter 
ve Hayek kabul edilmektedir. Marx, Keynes 
ve özellikle 2008 krizinden sonra öne çıkan 
isim olan Minsky de bugünkü yorumlarda 
evrimsel iktisat içinde ele alınmaktadır.

İktisatta evrimsel yaklaşımın A. Smith 
ile başladığını belirtmek çok hatalı olmaz. 
Adam Smith’te klasik fizik anlayışı temel 
olmakla birlikte “görülmez el” anlayışının 
bugünkü anlamda denge kavramından zi-
yade “kendiliğinden organizasyon”, “ken-
diliğinden düzen” anlamında, yani evrim 
kavramının içinde düşünülebileceğine işa-
ret etmek gerekir.

5 Yakın zamanda örneğin tüketici seçimini 
yalnızca kısıt altında optimizasyon sorunun-
dan çıkartıp,  davranışsal iktisat, nöro-iktisat, 
sosyolojide birey, psikolojide birey, antro-
poloji, kültür, kurumsalcı iktisatta tüketici 
(Veblen, Galbraith), mikro-mezo düzey (din, 
cemaat, sendika vb.), güven, itimat, sosyal ağ, 
reklamcılık ve pazarlama (davranışsal pazar-
lama, nöro-pazarlama gibi) gibi değişik bo-
yutlarıyla ele alan mikro iktisat kitaplarının 
yaygınlaşmasını bekleyebiliriz.

Klasik fizikteki denge, durağanlık ve 
determinizm üzerine gelişen iktisatta, 
özellikle Darwin’le birlikte kafa karışıklığı 
artmıştır. Darwin’in 1859 yılında yayım-
lanan “Doğal Seleksiyon Yoluyla Türle-
rin Kökeni” isimli kitabı, başta Marx ve        
Veblen olmak üzere birçok kişiyi etkilemiş, 
Darwinci ve Darwinci olmayan evrim tar-
tışmalarının ortaya çıkmasına neden ol-
muştur.

Karl Marx bu kitaba ilk dikkat çeken 
kişilerden biridir. Arkadaşı Friedrich 
Engels’e yazdığı mektubunda, Darwin’in 
kitabının kendi düşünceleri için doğa 
bilimindeki temeli içerdiğini yazmış; başka 
bir mektubunda ise kitabın çok önemli 
olduğunu ve sınıf çatışmalarının analizi 
için bir temel oluşturduğunu belirtmiştir 
(Colp, 1974). Ayrıca Marx’ta her ne kadar 
determinizm kavramının altı çizilse de 
diyalektik maddecilik, doğası gereği 
evrimcidir. 

Darwin’in doğrudan etkisi ise Thorstein 
Veblen üzerine olmuştur. Veblen iktisadın 
evrimsel bir bilim olması gerektiği 
düşüncesindedir. Ayrıca Veblen (1898) 
“evrimsel iktisat” kavramını ilk kullanan 
kişidir. İlke olarak kurumcu ve evrimsel 
yaklaşımı birlikte ele almıştır. Bugün birçok 
heterodoks iktisatçı Veblen’i ekonomiyi 
kompleks, adaptif, dinamik, açık, denge 
dışı, ergodik olmayan ve patika bağımlı bir 
sistem anlamında evrimsel modellerle ele 
alan başlangıç noktası olarak görmektedir 
(Valentinov, 2015).

C. Menger de ilk evrimci iktisatçılar-
dan biri olarak kabul edilmektedir. Men-
ger’in (1892) “Paranın Orijini Üzerine” 
isimli çalışmasında evrimsel çizgi hâkim-
dir. Menger sonrasında, özellikle Böhm-
Bawerk ile birlikte, Avusturya Okulunda 
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evrimsel yaklaşım kaybolmuştur. Schum-
peter ve Hayek, Menger çizgisini tekrar 
gündeme getirmişlerdir. Schumpeter’in 
“yaratıcı yıkıcılık” görüşü evrimsel ikti-
sadın ve kompleksite iktisadının önemli 
kavramlarından olan “kendiliğinden orga-
nizasyon” bağlamında değerlendirilmekte-
dir. Hayek özellikle 1950’li yıllardan sonra 
evrimsel yaklaşımın önemli temsilcilerin-
den birisi olmuştur. Aynı şekilde Hayek’in 
“kendiliğinden düzen” kavramı kendili-
ğinden organizasyonun bir diğer adıdır. 
Genel olarak Avusturya Okulunun statik 
durumu ifade eden “denge” kavramına 
karşı kullandığı “piyasa süreci” kavramı 
da kendiliğinden organizasyon kavramına 
yakın içeriktedir. Evrimsel bakış açısının 
bir yansıması olarak, Avusturya Okuluna 
göre piyasa ekonomisinde dalgalanmalar 
(kriz) doğal bir durumdur.

Evrimsel iktisat içinde önemli bir di-
ğer isim, A. Marshall’dır. Marshall’ın ders 
kitaplarına yansıyan tarafı ile kendi somut 
görüşleri oldukça farklıdır. Marshall Al-
man Tarihçi Okuluna ve H. Spencer’e ya-
kındır; evrim fikri temeldir. Fakat takip-
çilerinin yaptığı iktisat, denge iktisadıdır. 
“Economics” kavramının yaygınlaşmasın-
da özel bir önemi olan Marshall, iktisadın 
fizik gibi bir bilim olduğu konusundaki 
kuşkularını en fazla bilinen yapıtı “İktisa-
dın Prensipleri”nde açık olarak belirtmek-
tedir.

Marshall, İktisadın Prensipleri kita-
bının önsözünde şunları söylemektedir 
(Marshall, 1920 [1890, xxv-xxvi]; Hodgson, 
1993): 

“İktisatçıların Mekke’si iktisadi dina-
mikten çok, iktisadi biyolojidir ancak, biyo-
lojik kavramlar mekanik kavramlarından 

daha komplekstir. Esaslar (Foundations) 
üzerine yazılacak olan bir kitap, mekanik 
analojilere görece daha fazla yer vermek 
durumundadır. Ayrıca akıllara statik bir 
analoji getiren ‘denge’ kavramı da sık sık 
kullanılır. Bu vakıa, bu ciltte modern çağa 
ait normal yaşam koşullarına verilen öne-
min baskın bir ağırlığa sahip olması gerçe-
ğiyle birleştiğinde, kitabın temelindeki dü-
şüncenin ‘dinamik’ten ziyade ‘statik’ olduğu 
fikrini uyandırabilir fakat kitap baştan sona 
hareketi yaratan güçler üzerinedir: Ve da-
yanak noktası statikten ziyade dinamiktir.”

Yine bir başka sayfada (Marshall, 
1920, s.772; Hodgson, 1993, s.407) şunları 
yazmaktadır: “İktisat da biyoloji gibi, içsel 
doğası ve oluşumu yanında dışsal biçimi de 
sürekli değişen madde ile ilgilenmektedir; 
bu nedenle iktisat, geniş anlamda 
biyolojinin bir dalıdır.” Ayrıca, “Fakat 
elbette, iktisat kesinlik ifade eden fiziksel 
bilimlerle karşılaştırılamaz; çünkü iktisat 
insan doğasının sürekli değişen ve pek açık 
olmayan güçleri ile uğraşır.” (Marshall, 
1920, s.14; Skousen, 2005, s.198). Kısaca 
Marshall, yaşamının ileriki yıllarında, 
ekonomiyi doğal bilimleştirme (scientize) 
girişiminden pişman olacaktır ancak, ok 
yaydan çıkmıştır bir kere (Schumpeter, 
1950, s.109’dan, Skousen, 2005, s.198).

Keynes’te evrim kavramı kullanılma-
mış, denge ve dengesizlik kavramları ter-
cih edilmiştir. Bugünkü Keynes yorum-
larında Keynes’in kapitalizmi bir tarihsel 
aşama olarak gördüğünün ve evrimsel ya-
nının altı çizilmektedir. Özellikle kapita-
lizmin sürekli istikrarsızlığına dikkat çek-
tiğinden hareketle evrimsel yönüne vurgu 
yapılmaktadır (Backhouse ve Bateman, 
2011).
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Evrim yaklaşımını benimseyen bir 
diğer iktisatçı ise H. Minsky’dir. Minsky’de 
öne çıkan kavram istikrarsızlıktır. Bugün 
öne çıkan yorum Minsky’deki istikrarsızlık 
kavramının evrimsel içerikte olduğudur.

1950’de A. Alchian, 1971’de Nicholas 
Georgescu-Roegen (entropi kavramını 
ilk kullanan iktisatçı) ve 1981’de Kenneth 
Boulding’in iktisada evrimsel bakış açısıyla 
yaklaşımları, R. Nelson ve S. Winter’ın 
(1982) “Evolutionary Theory of Economic 
Change” adlı çalışmaları ve izleyen 
süreçle birlikte evrim kavramı tekrar 
öne çıkmaya başlamıştır. 1984 yılında 
Santa Fe Enstitüsünün kurulması ve 
kompleksite iktisadının ortaya çıkışı ve 
Ajan Bazlı Hesaplamalı İktisat (Agent-
Based Computational Economics – ACE) 
çalışmaları bilgisayar teknolojileriyle 
birleşerek bu tür çalışmaların değişik bir 
yöne doğru ilerlemesini sağlamıştır.

Avusturya Okulu ve Veblenci anlamda 
evrimsel iktisatta önemli bir konu, 
formel olarak ifade etme sorunudur. 
Özellikle Avusturya Okulunun radikal 
öznelcilik çerçevesinde matematik ve 
ekonometriye kuşkuyla bakması bu 
soruna neden olmaktadır. Marshall’ın, 
iktisadın Mekke’sinin biyoloji olduğunu 
belirtmesine karşın mekaniğe yönelmesi 
de bu nedenledir. Yöntem gelişmelerinde 
bu konulara değinilmeye çalışılacaktır.

Marshall’dan farklı ilginç bir yönelme 
F. H. Knight kaynaklıdır. Geliştirdiği risk 
ve belirsizlik ayrımıyla iktisadi düşünce 
tarihinde çok özel bir yeri olan F. Knight, 
Veblen’in insan ve toplum hakkındaki 
görüşlerine saygı duymakla birlikte ev-
rimsel sürecin modellenmesinin kesinlikle 
gerçeklerden uzak ve yararsız bir iş olaca-
ğını hissederek, iktisadi analizin kapsamının 

dışında bıraktı. Ona göre “tarih algılanan-
dır; tasarlanan (planlanan) değildir.”6 

İzleyen bölümde formel olarak ifade 
etme sorunun çözümündeki gelişmeler ele 
alınacaktır.

4. Evrimsel Modelleme

İktisatta derinden tartışılan, kısmen 
yanıtsız kaldığı kabul edilen konuların ba-
şında radikal öznelcilik, radikal (gerçek) 
belirsizlik ve evrimin formel olarak ifade 
edilememesi, modellenememesi gelmek-
tedir.

Keynes ve Knight (gerçek belirsizlik), 
Mises (radikal öznelcilik) ve Veblen’in 
(evrim) farklı iktisat yaklaşımlarının 
ortak noktası ajanların heterojenliğini 
göz ardı edip onları temsili ajanla ifade 
eden, ölçülemezlik sorunlarını yok sayan 
iktisat anlayışına eleştirel tutumdur. Fakat 
bir başka ortak nokta da öznelciliği, 
belirsizliği ve evrimi içeren “gerçekçi” bir 
modellemeye duyulan özlemdir. 

Deneysel iktisat, davranışsal iktisat, 
nöro-iktisat gibi başka alanlar yanında 
bilgisayar bilimindeki gelişmeler iktisatta 
“gerçeğe benzeyen” (öznelcilik, belirsizlik 
ve evrimi içeren) modelleme konusunda 
bir hayli yol almamıza olanak sağlamıştır. 
“Doğrusal olmayan (nonlineer) algoritmik 
kompütasyon” başlığı altında toplayabi-
leceğimiz, bilgisayar yazılımıyla aşağıdan 
yukarıya (bottom-up) modelleme tekniğin-
de gelinen nokta, Keynes, Mises ve Veblen 
gibi iktisatçıların hayal edebileceklerinin 
ötesinde yeni olanaklar sunmaktadır.

6 Evolutionary Economics, The History Of 
Economic Thought Website

 http://www.hetwebsite.net/het/schools/evol.
htm
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Doğrusal olmayan algoritmik kom-
pütasyon yaklaşımının genel karşılığı, 
kompleksite iktisadı ve ajan bazlı kompü-
tasyonel (hesapsal) iktisattır (agent-based 
computational economics-ACE). Ana akım 
iktisat yanında, özellikle post-Keynesyen 
iktisat7, kurumcu iktisat,8 evrimsel iktisat 
ve Yeni Avusturya Okulu ACE’deki geliş-
melerden oldukça etkilenmiş görünmek-
tedir. Marksist iktisatta9 da uygulama ör-
nekleri yaygınlaşmaktadır. Son dönemde 
özellikle Minsky’nin konjonktür analizinin 
modellenmesi konusu oldukça gündem-
dedir. Ayrıca başta merkez bankalarının 
dinamik stoktastik genel denge (DSGD)10                

7 Radikal belirsizliğin (Keynes, post-Keynes-
yen iktisat ve H. Minsky) ve evrimin mo-
dellenmesinde, ACE çalışmalarının önemi 
konusunda bkz. Michael W. M. Roos (2015). 
Mark Setterfield ve Andrew Budd (2010), 
Keynes ve Kalecki büyüme modelini ince-
lemektedir. Bill Gibson ve Mark Setterfield 
(2015) çok ajanlı modelde Keynesyen makro 
dinamik ve para yaratılmasını ele almakta-
dır. Philip Mirowski (2010) de kompütas-
yonel kompleksite yardımıyla Minsky türü 
ekonomik analizin alternatif varlığını sor-
gulamaktadır. Makalede kompleksite, içsel 
piyasa yeniliği dinamiği, kırılganlık ve istik-
rarsızlığın Minsky tarzı modellenebileceği 
belirtilmektedir. Makalede markomata, oto-
mata anlamında kullanılmıştır. E. Bucciarelli 
ve M. Silvestri (2013, 2014) çalışmalarında 
Minsky’nin ACE literütüründeki yerini in-
celemektedir.

8 Claudius Gräbner, 2015, 2016a, 2016b.
9 Cogliano (2012) ve Cogliano, F. ve Jiang 

(2016).
10 Alessandro Caiani, Antoine Godin, Eugenio 

Caverzasi, Mauro Gallegati, Stephen Kinsel-
lac ve Joseph E.Stiglitz (2016) çalışmasında 
ekonomik sistemlerin kompleks adaptif do-
ğasının ve paranın içelliğinin DSGD model-
lerini başarısız kıldığı, ACE ile çalışılması 
gerektiği belirtilmektedir.

modellerine alternatif olarak geliştirilen 
modeller, ACE’yi ana akım iktisadın bir 
parçası haline getirmektedir.

4.1. Modellemede 
Gelişmeler

Geleneksel olarak üç tür modelleme-
den söz edilebilir:

1. Görsel modeller. Ekonominin re-
sim ve şekillerle gösterilmesidir, ba-
sit matematik de kullanılır. 

2. Matematiksel modeller.
3. Ampirik modeller; istatistik, eko-

nometri.

Elbette matematik ve ampirik model-
lerin içeriği ve düzeyi zaman içinde çok 
artmıştır. Matematikte oyun teorisindeki 
gelişmeleri de bu içerikte değerlendirmek 
mümkündür.

1980 sonrası bilgisayar bilimindeki ge-
lişmeler yeni bir tür modellemeye olanak 
sağlamıştır. Artık dördüncü bir modelden 
söz etmek olanaklıdır; 

4. Kompütasyonel (hesaplamalı) model.

Özellikle 2. ve 4. başlık altında gözlem-
lenen gelişmeler Menger, Marshall vb. ikti-
satçıların arayışlarına yanıt verir nitelikte-
dir. Örneğin; ekonominin gerçeği, iktisadi 
ajanların heterojenliği, sınırlı rasyonellik, 
etkileşim, adaptasyon, ani kesiklik vb. ol-
duğu belirtildiğinde buna uygun matema-
tiksel ve kompütasyonel modelleri geliştir-
mek mümkündür.

Matematikten başlarsak, “çok matematiksel” 
eleştirisi yerine “yanlış matematik” eleş-
tirisi daha doğru olacaktır; yanlış mate-
matik yerine doğru matematik kullanmak 
gereklidir. Örneğin; doğrusal olmayan                   
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matematik, patika bağımlı modeller, ev-
rimsel oyun teorisi gibi evrimsel çerçe-
veyi içeren matematik kullanmak, doğru 
matematiktir (Colander ve Kupers, 2014). 
“Doğru” matematikte örneğin heterojen 
etkileşim içinde ajanlar, ağlar (networks) 
ve “işbirliğinin evrimini” içeren evrimsel 
oyunlar gibi çeşitli birliktelikler olabilir 
(Elsner, 2015).

Diğer gelişme kompütasyonel mo-
dellerle ilgilidir. Bu modellerin iktisatta 
karşılığı daha çok ajan bazlı kompütasyo-
nel iktisattır. ACE ile heterojen ajanların 
etkileşiminden ortaya çıkan (emerging) 
piyasa dinamiğini çoğaltan (replike eden) 
ve anlayan modeller kurulabilmektedir 
(Bruno vd. 2016). Burada temel kavram 
simülasyondur (benzetim). ACE ile den-
ge yerine doğrusal olmayan evrimi içeren 
çoğaltıcı dinamik (replication dynamics) 
incelenebilmektedir (Colander, 2015). Bir 
diğer ifadeyle evrim modellenebilmekte-
dir. Ayrıca alternatif politikaların çoğaltı-
cı dinamiklikle etkileri görülebilmektedir 
(Kirman, 2012). Bu arada yalnız ekonomi 
değil devlet, kurumlar, sosyal normlar da 
evrilmektedir (Kupers, 2014; Colander, 
2015; Kirman, 2016). ACE modelleriyle 
reel zamanlı çalışmak olanaklıdır. Ayrıca 
ACE ve ağların (network) kombinasyonu-
nu içeren modeller kurmak mümkündür 
(Fontana ve Terna, 2015).

Evrimsel iktisadın formel olarak ifade 
edilmesinde geleneksel evrimsel iktisat 
literatüründen ve kendi aralarındaki 
ilişkiden kısmen bağımsız olarak üç 
gelişmeden söz edilebilir. Bunun nedeni, 
bu gelişmelerin iktisadın dışında, 
özellikle bilgisayar bilimciler (ve evrimsel 
biyoloji, fizik, matematik) tarafından 
gerçekleştirilmesidir. Bugün ilgili literatür 

arasındaki alışveriş çok daha fazla 
artmıştır. Evrimsel modelleme konusunda 
üç yöntemden söz edilebilir: a) evrimsel 
oyun teorisi ve seleksiyon dinamiği, b) 
evrimsel kompütasyon teknikleri, c) ajan 
bazlı modelleme (çok ajanlı modeller, ajan 
bazlı kompütasyonel iktisat) (Safarzyńska 
ve Van Den Bergh, 2010; Safarzyńska, 
Brouwer, Hofkes, 2013). 

Evrimsel oyun teorisi ve seleksiyon 
dinamiği ile evrimsel kompütasyonda 
bireyler değişmez; kendini çoğaltma      
(self-replication) ve değişme sürecine bağlı 
olarak nüfus evrilir. Ayrıca ilk iki modelde 
bireyler basit stratejilere sahiptirler. Ana 
kavram “evrimsel istikrarlı strateji”dir. 

Ajan bazlı modelleme evrimsel mo-
del tekniğinin en esnek olan türüdür. 
Modelde parametreler ve değişkenlerin 
sayısı önemlidir. Modeller zaman, ajanla-
rın sayısı, (ajanlar tarafından içsel olarak 
değiştirilebilen) mikro aksiyonlar, (ajanla-
rın davranışsal ve teknik karakteristikleri 
hakkında bilgi içeren) mikro parametre-
ler, zamandan bağımsız değişkenler, et-
kileşimin yapısı, ajanlar hakkında bilgi 
akımları ve bütüncül makro değişkenle-
ri içermektedir. Modellerde etkileşimler 
geri bildirim ve artan getiri ile karakterize 
edilmektedir. Modellerde değişim, yenilik 
veya bireylerin deneyim kazanmalarıyla 
gerçekleşmektedir.

Son yıllarda ACE’deki gelişmeler daha 
fazla öne çıkmıştır. Kompleksite ve ajan 
bazlı modelleme, kompleksite iktisadı ve 
ajan bazlı kompütasyonel iktisadın doğ-
masına yol açmıştır. Avusturya Okulu 
ve özellikle Minsky temelli post-Key-
nesyen iktisat yaklaşımlarında ACE’den 
faydalanılan çalışmalarda büyük artış 
vardır. Bunda, sürekli değişimin (evrim, 
süreksizlik, ani durum değişiklikleri, 
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doğrusal olmama, kendiliğinden düzen, 
kendiliğinden organizasyon, birbirini 
etkileme ve adaptasyon) geleneksel 
yaklaşımlarla modellenememesinin etkisi 
fazladır. 

Özellikle ACE’nin bir yansıması olarak 
iktisatta denge, dengesizlik, çoklu denge 
ve evrim kavramları yanında denge dışı 
(Flanders, 2015) ve aynı anlama gelmek 
üzere dengenin olmaması (non-equlibrium) 
(Henry, 2010; Davanzati ve Pacella, 2014) 
kavramları özellikle Minsky üzerine ya-
pılan çalışmalarda yaygın olarak kullanıl-
maya başlanmıştır. Denge dışı kavramının 
yaygınlaşmasında kompleksite iktisadının 
önemli ismi B. Arthur’un (2010) özel bir 
yeri vardır.

4.2. Evrimsel Oyun Teorisi ve 
Seleksiyon Dinamiği

Evrimsel oyun teorisi ve seleksiyon 
dinamiğinin geçmişi 1970‘lere gitmektedir. 
Öncü çalışmalar J. Maynard Smith ve G. 
R. Price’a aittir (Safarzyńska ve Van Den 
Bergh, 2010). Evrimsel oyun teorisinin ilk 
formel ifadesi R. C. Lewontin (1961) ile 
başlamaktadır. Sonra J. Maynard Smith ve 
G. R. Price dışında R. Axelrod (1984) ve R. 
Sugden (1986) takip etmektedir (Hodgson 
ve Huang, 2012).

Evrimsel oyun teorisinde oyuncular 
sınırlı rasyonelliğe sahiptir. Stratejiler 
seçilmekten çok miras olarak alınmaktadır. 
Oyuncular nispeten miyopik (kısa görüşlü) 
ve naiftir. Evrimsel oyun teorisinde nüfusun 
kompozisyonunda evrimsel biyolojiden 
faydalanılmaktadır.11 Seleksiyon dinamiği 

11 Evrimsel oyun teorisinin insan davranışla-
rını,  iktisattaki evrimi formüle etmekte so-
runlu olduğuna ilişkin bkz. N. Martins, 2015, 
s.649-668.

ve evrimsel oyun teorisi karma strateji 
nosyonu ile aynıdır (Safarzyńska ve Van 
Den Bergh, 2010).

4.3. Evrimsel Kompütasyon

Evrimsel kompütasyon biyoloji, 
bilgisayar bilimi, enformasyon teorisi ve 
fizik temellidir. Evrimsel kompütasyon 
teknoloji, kurumlar ve ekonomik sistemin 
evrimi olarak iktisada uygulanmaktadır 
(Beinhocker, 2010). P. Mirowski, 
kompütasyonel evrimsel iktisat anlamında 
“markomata” kavramını kullanmaktadır 
(Lash ve Dragos, 2016).

Evrimsel kompütasyon, doğal se-
leksiyon ve genetik temellidir. Evrimsel 
kompütasyon genetik algoritma, genetik 
programlar, evrimsel programlar, öğrenen 
sınıflandırıcı sistemler ve evrimsel strate-
jiler içeren programlar üzerine kuruludur. 
Kurumsal, teknolojik ve ekonomik sistem 
olarak evrim, algoritmik olarak evrime 
dönüşmektedir. Bu çerçevede özellikle ge-
netik algoritma kullanılmaktadır (Beinho-
cker, 2011; Nell, 2010).

Evrimsel algoritmalar, çok ajanlı sis-
temlerde (multi-agent systems) bireysel öğ-
renme modeli olarak ve oyun teorisinde de 
kullanılmaktadır.

Genetik algoritmada a) ajanların öğ-
renme süreci b) hücresel otomata c) yerel 
(local) etkileşimler yer almaktadır (Barbie-
ri, 2013). Evrimsel kompütasyonel düzen 
(order), düzensizlikten düzen, basitlikten 
karmaşıklık yaratmaktır.

Evrimsel kompütasyon yaklaşımları 
özellikle genetik algoritmaların kullanı-
mıyla iktisatta yaygınlık kazanmıştır. Öne 
çıkanlar uygulamalar 1980’lerde J. Holland 
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ve B. Arthur ve diğerlerinin de dâhil olduğu 
Santa Fe yapay (artificial) borsa piyasası ve 
ACE modellerinde kullanılmasıdır.

4.4. Ajan Bazlı 
Kompütasyonel İktisat (ACE)

ACE, hızla gelişen alanlardan bir ta-
nesidir ve kompleksite biliminin iktisada 
uyarlanmasında özel bir öneme sahiptir. 
Çok ajanlı modeller, ajan bazlı modeller, 
çok ajanlı sistemler, çok ajanlı simülas-
yonlar, çok ajan temelli simülasyonlar gibi 
adlandırmaları da bulunmaktadır (Safarz-
yńska ve Van Den Bergh, 2010).

Genel olarak ajan bazlı modeller (ABM) 
başlığında toplanan modeller fizikte Monte 
Carlo simülasyonları; biyoloji ve ekolojide 
bağımsız yaşayan varlık (birey: individual) 
temelli modeller; bilgisayar bilimi ve 
lojistikte çok ajanlı sistemler; iktisatta ise 
ajan bazlı kompütasyonel iktisat olarak 
adlandırılmaktadır (Turrell, 2016).

ABM’nin temelleri 1930’lara dayan-
maktadır. 1930’larda fizikçi Enrico Fermi 
ile başlayan süreç 1947’de Monte Carlo 
yönteminin geliştirilmesiyle yeni bir aşa-
ma kaydetmiştir. Model W. Metropolis ve 
S. Ulam’ın 1949 yılında yayımlanan çalış-
masıyla kamuoyuna sunulmuştur (Turrell, 
2016). İktisadın ACE ile tanışması ise         
Thomas Schelling’in 1969 ve 1971’de ya-
yımlanan iki makalesiyle olmuştur (Turrell, 
2016).12

12 Schelling, T. C. (1969). Models of segregation. 
The American Economic Review, 59(2), 488–93.

 Schelling, T. C. (1971). Dynamic models 
of segregation. Journal of Mathematical 
Sociology, 1(2), 143–86.

ACE’nin gelişimini kompleksite ik-
tisadından bağımsız olarak düşünmek 
zordur. Aşağıda bu gelişim kısaca özetlen-
mektedir.

4.4.1. Kompleksite İktisadı ve 
ACE

Kompleksite ve bağlı olarak kompleksite 
iktisadı interdisipliner bir alandır. İktisatçı, 
psikolog, antrpolog, sosyolog, fizikçi, bi-
yolog, matematikçi, bilgisayar bilimci vb. 
kompleksite çalışmaktadırlar. 

Metodolojik olarak kompleksite ho-
lizm, bütünsellik ve ayrılamazlık (non-se-
parability) kavramlarını çağrıştırmaktadır. 
Holizm (holism, birlikcilik, bütüncülük) 
birlik felsefesi, bütünsellik (wholism, bü-
tüncülük), ilişkili nesneler arasındaki etki-
leşimlerin dinamiğine ilişkindir. Holizmde 
bütün, onun parçalarının toplamından bü-
yüktür. Ayrılamazlıkta bütün, parçalarının 
toplamından büyük ve farklıdır.

Metodolojik olarak bir başka ayrım 
metodolojik indirgemecilik (reductionism) 
ve holizmdir. Metodolojik indirgemecilik, 
tamamlayıcı parçaların (component, kom-
ponent) yapısı ve davranış düzeyinden 
hareketle kompleks sistemin anlamasını 
araştırmaktır. Metodolojik holizm, bütün 
sistemden hareketle kompleks sistemi an-
lamaktır (Sturmberg, 2016).

“Artan basitlik (reductionist) → artan 
öngörü → azalan belirsizlik”ten ve “ar-
tan kompleksite (Holistlik)→ azalan ön-
görü → artan belirsizlik”ten söz etmek 
mümkündür (Sturmberg, 2016).

Kompleks sistem sabit bir noktaya veya 
limit çevrime (limit cycle), yakınsamaz 
veya içsel faktörlere bağlı olarak sürekli 
değişir (Colander vd. 2004).
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Kompleks sistemde mikroskopik et-
kileşimler makroskopik sonuçlara yol 
açmaktadır (Durlauf, 2012). Kompleks 
sistemde içsel veya dışsal kontrol edici ol-
maksızın sistem gelişir; adaptasyon, mutas-
yon ve dönüşüm nedeniyle öngörü zordur 
(Durlauf, 2012; Bruno vd. 2016). Komp-
leks sistemler genellikle patika bağımlı, 
doğrusal olmayan ve kilitlenen (lock-in) 
yapıdadır (Colander, 2015).

Kompleksite analizlerinde çokça kul-
lanılan kavramlar arasında bütünün top-
lamdan farklı olması, düzen, kendiliğin-
den organizasyon, türbülans, endüksiyon, 
evrim, (kendiliğinden organize olmuş) 
aşağıdan yukarıya yöntem (“criticality”, 
endüksiyoncu analitik metot), adaptasyon, 
şebekeler (ağlar), tersinemezlik (geriye 
dönmezlik) ve denge dışılık yer almakta-
dır (Velupillai, 2012).

Kompleks sistemin genel özellikleri 
(Bruno vd. 2016):

1. Çok sayıda bileşen (large number of 
components). Parçaların etkilemesi 
ve diğerlerinden etkilenmesi so-
nucu parçaların toplamından daha 
büyük yapların ortaya çıkmasıdır. 
Etkilenme ve beliren (emergent) 
davranış söz konudur. Etkileşim 
üç özelliğiyle karakterize edilir: a) 
Doğrusal olmama. Küçük vesile-
ler (causes) büyük etkilere sahip-
tir veya tersi. Doğrusallıkta bütün 
parçalarının toplamına eşittir, doğ-
rusal olmamada bütün toplamdan 
daha büyüktür. b) Geri bildirim 
döngüleri (Feedback loops). Her-
hangi bir faaliyetin etkisinin ken-
di kendisini pozitif veya negatif         

olarak beslemesidir. c) Kendiliğin-
den organizasyon. Sürekli adaptas-
yondur. 

2. Belirim (emergence). Derneştirme      
(agregation) kavramını içermektedir. 

3. Açık sistem. Diğer sistemlerle ve 
dış çevreyle etkileşimdir.

4. Patika bağımlı. Kompleks sistemler 
tarihe sahiptirler.

5. Güç yasaları. Şehir büyüklükleri, 
gelir dağılımı, kelime sıklıkları, 
deprem büyüklükleri, bölüşüm 
sorunları güç yasalarına örnek 
olarak verilebilir.

Kompleks sistemler “kompleks adaptif 
sistemler” (Complex Adaptive Systems-CAS) 
olarak da tanımlanmaktadır. CAS’ın özel-
likleri ise şu şekilde sıralanabilir (Sturmberg, 
2016):

1. Doğrusal olmama: a) Sonuçların 
harekete geçiriciyle (stimulu) oran-
tılı olmaması, b) ani büyük değiş-
meler, c) başlangıç koşullarına du-
yarlılık.

2. Çevreye açık: a) Çevreyle sürekli et-
kileşim, b) madde, enerji, sermaye, 
toplum (ahali, people), enformas-
yonun sürekli değişimi, c) dışsal 
çevreye doğrusal olmayan tepkiler        
(ki ani kütlevi ve stokastik değişme-
lere neden olabilir). 

3. Kendiliğinden organizasyon. Üç te-
mel ilkeye dayanır: a) (Pozitif veya 
negatif) tekrarlanan geri bildirim, 
b) istifade etme (exploitation) ve 
keşfetmenin (exploration, arama, 
inceleme) dengesi (bilinenden is-
tifade etme ve yeniliği arama),                
c) çoklu etkileşimler.
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4. Belirim (emergence): a) Belirim, 
basit nesneler (ajanlar) dizisi,  ken-
diliğinden organizasyonu artıran 
sonuçlar yaratan çevrede ortaya 
çıktığında bütün olarak daha komp-
leks davranışlar oluşur. b) Belirim 
farklı ölçeklerdeki ve geri bildirim-
deki karışık ilişkilerden ortaya çıkar               
–birbirine bağlılık. c) Beliren davra-
nışı veya özellikleri herhangi bir tek 
nesnenin özelliği değildir; alt düzey 
nesnelerdeki davranıştan öngörüle-
meyebilir veya çıkarsanamayabilir. 
Alt düzey nesneler indirgemezler.

5. Etkileşim örüntüsü. Ajanların farklı 
kombinasyonları aynı sonuca veya 
ajanların aynı kombinasyonu farklı 
sonuçlara yol açar.

6. Adaptasyon ve evrim: a) Değişmeler 
bütün sistemi kapsar ve az sayıda 
ölçülebilir faktörlerle sınırlanamaz. 
b) Adaptasyon yeni dinamik 
etkileşimlerle yeni homoeostasise 
yol açar.13 

7. Birlikte evrim: a) Her ajan değişir. 
b) Yeni özellikler ve dinamiklerle alt 
sistemin paralel gelişimi. 

Kompleksite bilimindeki gelişmeler 
kompleksite iktisadı adında yeni bir ikti-
sadi yaklaşımın ortaya çıkmasına neden 
olmuştur14 (Fontana, 2008; Colander, 2003; 

13 Homeostez, hücre dışı gerçekleşen olaylar 
karşısında hücrenin kendi motabilizmasını 
koruma eğilimidir. Bir canlı sistemde 
bulunan kendini ayarlama ve bazı hallerde 
onarım gücü olan mekanizma ve yetenekler.

14 Kompleksite ve kompleksite iktisadı 
hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Eren 
ve Öğüt, 2009; Eren, Eser ve Kırer, 2011.

Colander, 2008; Day, 2006; Rosser, 2003; 
Rosser 2006; Rosser, 2008). 1984 yılında 
Santa Fe Enstitüsünün kurulması komp-
leksite iktisadının gelişimini hızlandır-
mıştır. Santa Fe Enstitüsünün kurulmasını 
teşvik edenler arasında K. Arrow’un da ol-
ması önemlidir. Bir süre bilim kurulu üye-
liği yapan Arrow, 1987 yılında on iktisatçı 
ve on fen bilimcinin bir çalıştayda bir ara-
ya gelmelerine yardımcı olmuş ve iktisatçı 
grubunun kaptanlığını üstlenmiştir. 

Kompleksite iktisadını öne çıkararak 
evrimsel açıdan ontolojik olarak 
kompleksitenin ölçülerini ve bağlantılarını 
Tablo 1 ve Tablo 2’den izlemek olanaklıdır.

Kompleksite iktisadı, konveks olmayan 
(nonconvex) dünyada kendiliğinden or-
ganizasyon ve bütünün toplamdan büyük 
olmasıyla karakterize edilir (Al-Suwailem, 
2012). Kompleksite ekonominin determi-
nistik, öngörülebilir ve mekanistik olma-
dığını söyler. Ekonomi; süreç bağımlıdır, 
organiktir ve her zaman evrilmektedir 
(Arthur, 2009). 

Kompleksite iktisadında sıkça söz 
edilen kavramlar belirim (emergence), 
adaptasyon, kendiliğinden organizasyon 
(self-organization), patern, ajanlar (agents), 
ağ (network), bütünsellik (wholeness), 
(farklı bağlantılı parçalar arasında) bir 
birine bağlı etkileşimler, öğrenme, hafıza, 
değişme, evrim, holism (bütüncüllük) ve 
sinerji (snergy)’dir.
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Kompleksite iktisadını neoklasik iktisattan ayıran özellikler Tablo 3’teki gibi özetlenebilir. 

Tablo 1: Kompleksitenin Evrimsel Ontolojisinin Dört Ölçüsü                
(Robert, Yoguel ve Lerena, 2017, s. 766)

                                       Kompleksitenin Ontolojik Varsayımları

Ölçüler (Dimensions)                                                           Vasıflar (Attributes)

1. Mikro Heterojenlik 1. Yaratıcı kapasiteye sahip heterojen ajanlar.
2. Öğrenme ve adaptasyon. Rutinler. Kapasite 

(yetenek) ve davranış heterojenliği.
3. Parçalar arasındaki bağlantılar.

2. Ağ Mimarisi 4. Ağ topolojisi (dikeylik ve ayrıştırabilirlik).
5. Kısmi ve lokal enformasyon. Global konrol 

edicinin yokluğu.

3. Etkileşimler, 
Dengesizlik ve Iraksama

6. Ağ dışsallığı.
7. Çoklu denge.
8. Pozitif geri bildirimler.
9. Birlikte evrim.
10. Denge dinamiğinden uzak.
11. Belirtimsizlik (Indeterminacy) ve belirsizlik.
12. Tersinemezlik. Patika bağımlılığı.
13. Sistemlerin heterojenliği. Iraksama (divergence).

4. Beliren Özellikler 14. Beliren özellikler.
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Tablo 2: Ontolojik Varsayımlar, Beliren Özellikler ve Ana Sorun Arasındaki 
Kollar (Strands) (Robert, Yoguel ve Lerena, 2017, s.785)

İlişkiler (Strands)
Baskın Ontolojik 
Varsayımlar

Beliren Özellikler
Baskın Sorun (İlgi, 
concern)

Alışkanlıklar ve 
rutinler

Yaratıcı kapasiteye 
sahip heterojen 
ajanlar, parçalar 
arasında bağlantılar.

Alışkanlıklar, 
kurallar ve rutinler, 
yetenekler, kurumlar

Koordinasyon.

Kendiliğinden 
organizasyon

Parçalar arasında 
bağlantılar, ağ 
topolojisi, denge 
dinamiğinden uzak 
olma, belirtimsizlik, 
belirsizlik

Kurallar, düzen, yeni 
bilgi, ilişikler yapısı Koordinasyon

Sistemler

Parçalar arasında 
bağlantılar, pozitif 
geri dönüşler, birlikte 
evrim, ıraksama

İnovasyon 
sistemlerinin 
davranışı ve evrimi

Dönüşüm 
(transformation)

Kümülatif 
nedensellik

Pozitif geri 
bildirimler, birlikte 
evrim, denge 
dinamiğinden uzak 
olma, tersinemezlik 
ve patika bağımlılığı, 
ıraksama

Yapısal değişme, yeni 
sektörler, teknolojik 
rotalar

Dönüşüm

Artan getiriler

Ağ dışsallıkları, 
pozitif geri dönüşler, 
çoklu denge, 
belirtimsizlik, 
tersinemezlik ve 
patika bağımlılığı

Baskın tasarım, 
kilitlenmeler (lock– 
ins), düzen (order), 
ağ yapısı

Koordinasyon
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Tablo 3: Kompleksite İktisadı ve Neoklasik İktisadın Farkları (Montgomery, 
2000, s. 227–228; Al-Suwailem, 2012, s. 90).

Neoklasik İktisat Kompleksite İktisadı

Doğrusal Doğrusal olmayan

Temsili ajan (birey) Heterojen (somut) ajan

Denge Dengesizlik-çoklu denge

Rasyonel beklentiler Adaptif, evrimsel, tümevarımcı, grup görüşü

Kurumlar yok, akıcı Patika bağımlılığı, adaptif evrim, kurumlar

Serbest (rekabetçi) piyasa Piyasa başarısızlığı 

Konveks Konveks olmak zorunda değil

Çok sınırlı Sürekli yenilik

Yalnız azalan getiri Azalan ve artan getiri

İlişkisiz-patika bağımsız Bağımlı-patika bağımlı

Maksimizasyon Yetinmeci

Kompleksite hareketi 1970’lerin so-
nunda, 1980’lerin başında ortaya çıkmış-
tır. “Neden bu tarihler?” diye soruldu-
ğunda yanıt basittir: Genellikle kompleks 
sistemler analitik çözüme sahip değildir. 
Bilgisayar bilimiyle ajan bazlı modelleme 
olanaklı hale gelmiştir (Arthur, 2009). 
Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler si-
mülasyon yoluyla kompleksite iktisadının 
modellenmesine olanak sağlamıştır. 

Bilgisayar teknolojisindeki ve simü-
lasyon yöntemlerindeki gelişmelerin 
katkısıyla çok kompleks modeller 
kurulabilmektedir. Bu modellerde temsili 
ajan yerine heterojen ajanla çalışmak 
olanaklı olmaktadır. Ajan bazlı kompü-
tasyonel iktisat örneğinde olduğu gibi 

birbirinden etkilenen heterojen ajanlarla 
hareket edilmekte, daha kompleks, daha 
gerçekçi modeller kurulmaktadır. 

Kompleks adaptif sistemlerin iktisatta 
uygulanması olan ACE (Vriend, 2002), 
mevcut teorileri ikame edici değil tamam-
layıcı (Tesfatsion, 2005) olma iddiasıyla 
hızla yaygınlaşmaktadır.

ACE birbirini etkileyen ajanların di-
namik sistemi olarak ekonomik süre-
cin kompütasyonel araştırma alanıdır            
(Kirman, 2012).

ACE çalışmalarının arkasında da Santa 
Fe kompleksitesi vardır. ACE’de bilgisayar 
bilimi, evrim ve bilişsellik (cognitive) öne 
çıkmaktadır.
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Bir anlamda kompleks, doğrusal ol-
mayan ilişkiler içeren modellerle simü-
lasyonlar yapılmak istenmektedir. Bunu 
süper bilgisayarların iktisada girmesi 
biçiminde tarif etmek mümkündür (Bu-
chanan, 2009).

ACE’nin metodolojisine ilişkin önem-
li bir değerlendirme J. Davis’e (2017) 
aittir. Davis ACE’nin yönteminin tüme-
varım (indüksiyon) değil, abdüksiyon 
(abduction)15 olduğu görüşündedir. 

15 Tablo. Tümdengelim, Tümevarım ve Abdüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Kaynak: https://
www.youtube.com/watch?v=5ioyWeUEyvo

Tümdengelim Kural:  Fiyatlar yükselirse satışlar azalır.

Vaka: Yüksek fiyatta A ürününü (piyasaya 
çıkardık) satışa çıkardık.  

Sonuç:  Ürün A’nın satışları düştü

Eğer A,  sonra B ise,

A

Mutlaka B

1.Kural → 2.Vaka → 3.Sonuç →

Tümevarım Vaka: Ürün A’da yüksek fiyat.

 

Sonuç: Satışlar azaldı.  

Kural: Fiyatlar yükseldiğinde satışlar azaldı

A

B

Eğer A ise, muhtemelen 
B.

1.Vaka → 2.Sonuç → 3.Kural →

Abdüksiyon Sonuç: Satışlar düştü. 

 
Kural: Fiyatlar yüksekse satışlar düşer. 

Vaka: Ürün A için fiyatların yüksek olup 
olmadığını kontrol et. 

B

Eğer A ise B

Muhtemelen A

1.Sonuç → 2.Kural → 3.Vaka →

Abdüksiyon kavramı Charles 
Peirce (1839-1914) ve pragmatizmi 
hatırlatmaktadır. Genellikle abdüksiyon 
yönteminin sosyal bilimlerde, yapay 
zekâda ve son yıllarda evrimsel 
modellemede karşılık bulduğu kabul 
edilmektedir.

Abdüksiyonun öne çıkmasında büyük 
veri (big data) ve veri madenciliği (data 
mining) gibi bilgi – iletişim teknolojileri 
kavramlarının özel bir önemi vardır (Şekil 1).
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Şekil 1: Büyük Verinin Ajan Bazlı  Simülasyonu (S-H. Chen, 2017)

P. D’Orazio’ya göre (2017) büyük verinin sunduğu büyük olanaklar çerçevesinde 
abdüksüyon yöntemi öne çıkmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2: Bilimsel Paradigmaların Tarihsel Evrimi ve Belirgin Özellikleri      
(P. D’Orazio, 2017)
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Rasyonalizm→ Tümdengelim, Ampirizm→ 
Tümevarım ilişkisi yerine abdüksiyon yön-
teminin geçerli olduğu savının altında 
üretsel (generative) bilim kavramı yat-
maktadır. Buna göre ekonomi üretseldir. 
Abdüksiyon, çoğu zaman retrodüksiyon               
(retroduction) ile aynı anlamda kullanıl-
maktadır. Abdüktif uslamlama (reasoning, 
muhakeme, akıl yürütme) yapılmaktadır.

Abdüksiyonla birlikte kullanılan iki kav-
ram karşı olgusal uslamlama (counterfactual 
reasoning) ve dönüşlülüktür16 (reflexivity).

Karşı olgusal uslamlama, genellikle “di-
ğer olanaklı dünyalar” uslamlaması (“other 
possible worlds” reasoning) ile aynı anlamlı-
dır. Karşı olgusal uslamlama açık uçludur. 
Bunun karşıtı tümdengelim yönteminde 
olduğu gibi koşulsuz uslamadır. Koşulsuz 
uslama kapalıdır.

Dönüşlülük, bir bağıntının dönüşümlü 
olma durumunu ifade etmektedir. Dönüş-
lülük kavramı geri bildirim (feedback), ge-
riye doğru bildirim (feeds backward), ileri-
ye doğru bildirim (feeds forward) içeriğine 
sahiptir.

Davis’e (2017) göre ABM, ACE’de kul-
lanılan bottom-up yaklaşım ve ajanların 
birbirini etkilemesi olgusuyla makroeko-
nomik düzenliliklerin ortaya çıkmasıdır. 
Yukarıdan aşağı (top-down) koordinasyon 
mekanizmasının yokluğunda ACE simü-
lasyonları üretseldir. 

Üretsel (Generative) → belirim ilişkisi 
geçerlidir.

ACE’de mikrospesifikasyon (ajan-
lar, ajanların davranışı) açıklayıcı, makro 
yapılar açıklanan (açıklamaya muhtaç,           
explanandum) konumdadır. ACE’de mik-
ro belirlenmiş (specified) yapay dünya ile, 
makro yapıları, düzenlilikleri içeren reel 

16 Dönüşlülük (reflexivity) yerine bazı iktisatçı-
lat tepkisellik (reactitivity) kavramnını kul-
lanmaktadırlar. Bkz. Frey, 2017.

dünya modellenmektedir. ACE’de model 
kurma metodolojisini Şekil 3’te izlemek 
mümkündür. Nihai amaç kodlama sonu-
cunda ortaya çıkan modelin amprik geçer-
liliğini sorgulamaktır.

ACE evrimsel iktisat, bilgisayar bilimi ve 
bilişsel bilim (cognitive science) üzerine te-
mellenmektedir.17 ACE modellerinde, ikti-
satta her zaman gündemde olan şu noktalar 
çözülmeye çalışılmaktadır (Chen, 2012):

 ■ Derneşiklik (aggregation) proble-
mi, Avusturya Okulunun dikkat 
çektiği “Makroiktisat yoktur.” ve 
“GSYH, fiyat endeksi gibi büyük-
lüklere ve kavramlara derin şüp-
heyle bakılmalıdır.” ifadelerinin 
karşılığıdır. Ayrıca niteliksel bü-
yüklüklerin derneşikleştirilmesin-
de de önemli sorunlar vardır.

 ■ Heterojen ajanlar neoklasik iktisat-
taki temsili ajan eleştirisinin karşılı-
ğıdır; iktisadi ajanların rasyonelliği, 
beklentileri farklıdır. Ajanlar aynı 
zamanda birbirini etkilemektedir; 
kompleks adaptif sistemler geçer-
lidir. Derneşikliği, heterojenliği, 
kompleks adaptif sistemleri içeren 
uygun bir matematik kullanılmalı-
dır (Borrill ve Tesfatsion, 2010).

 ■ Ajan bazlı modeller sosyal bilim-
ler için doğru matematiktir (Chen, 
2012). Sosyal sistem ilişkiler ağının 
evriminde heterojen iletişimden 
oluşur. Graf (graph, çizge) teorisi 
ve küme teorisinin takipçisi ola-
rak kategori teorisi bunları yansıtır    
(Borrill ve Tesfatsion, 2010). Ajan 
bazlı modellerde öne çıkan mate-
matik, graf ve kategori teorisine 
dayanmaktadır. 

17 ACE ile ilgili olarak, http://www.econ.iastate.
edu/tesfatsi/ace.htm internet adresinden 
geniş bilgi alınabilir.
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Şekil 3: ABM Model Kurma    
Metodolojisi 

(D’Orazio, 2017, s.13)

ACE’nin arkasındaki dayanaklar ise 
şunlardır:

1. Beliren davranış. Smith’in görün-
mez eli, beliren davranışın klasik 
örneklerinden bir tanesidir.

2. Ajanların heterojenliği. Temsili ajan 
yaklaşımı eleştirilmekte ve farklı 
ajan tipleriyle çalışılmaktadır.

3. Stilize edilen gerçekler. Şişman kuy-
ruklar (fat tails) ve zamanda kü-
melenme (clustering in time). Kü-
melenmiş volatilenin varlığı örnek 
olarak verilebilir.

4. Realistik davranışlar. Sınırlı rasyo-
nellik temel davranış biçimidir.

5. İmkânları keşfetme.

Kompleksite, doğrusal olmama, 
çoklu denge, kendiliğinden organizas-
yon, ani ve dramatik geçişler. Örneğin; 
düşük işsizlikten yüksek işsizlik fazına 
geçilebilinmektedir (Turrell, 2016).

ACE’nin arkasında evrimsel algorit-
malar, evrimsel oyun teorisi, davranışsal 
oyun teorisi, genetik algoritmalar, öğren-
me algoritmaları, birbirini etkileyen ağlar 
(ağların içsel oluşumu) vardır (Tesfatsion, 
2003). Otonom heterojen ajanlar ve ajan-
ların birbirini etkilemesi söz konusudur. 
Ajanlar sınırlı rasyonelliğe sahiptirler. Sı-
nırlı rasyonellik şu anlamdadır: Ajanlar 
ne tam bilgiye, ne de sınırsız hesaplama 
gücüne sahiptir (Oeffner, 2008). ACE’de 
sınırlı rasyonellik daha çok H. Simon’daki 
anlamındadır; yani algoritmiktir.18

18 H. Simon’da bilgisayar ve insan rasyonelliği 
birbirine benzer; ikisi de sınırlı hesaplama 
olanaklarına sahiptirler (Fiori, 2011).
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Şekil 4: ACE, Mikro Temeller ve Makro İktisat (Chen, 2015)

ACE modellerinin ortak özellikleri şöy-
le sıralanabilir (Şekil 4):

1. Aşağıdan yukarıya perspektif (bot-
tom–up perspective): Mikro temel-
lerden hareketle makro sonuçlar 
elde edilmektedir. Temsili ajan, den-
ge ve rasyonellikle ilgili varsayımlar-
da yer alan yukarıdan (fazla bilgi) 
aşağıya bakış açısının tersi olarak, 
aşağıdan (kısmi bilgi) yukarıya bir 
bakış açısı söz konusudur; bütün 
toplamdan farklıdır.

 Ajan temelinde mümkün olduğu ka-
dar sınırlanmayan ajanların mikro 
dünyasından hareketle makro (agg-
regate) sonuçlar; makro özellikler.

2. Heterojenlik: Ajanlar bütün yönle-
riyle heterojendirler.

3. Evrilen kompleks sistem (evolutio-
nary complex system-ECS) geçerlidir; 

belirim, tekrarlanmayan etkileşim-
ler gerçekleşmektedir.

4. Doğrusal olmama: Mikro ve makro 
düzeyde doğrusal olmama, geri bil-
dirim vardır.

5. Doğrudan (içsel) etkileşimler: 
Ajanlar doğrudan birbirini etkile-
mektedir. Adaptif beklentiler çerçe-
vesinde etkileşim gerçekleşmektedir.

6. Sınırlı rasyonellik: Modeller sınırlı 
rasyonellik, adaptif beklenti ve mi-
yopik adaptasyon üzerine kurulur.

7. Öğrenmenin doğası: Öğrenmeyle 
ajanların yaklaşımları değişebilir; 
değişen çevreye açık olma durumu 
vardır.

8. “Gerçek” dinamiklik: Gerçek, tersi-
nemez dinamiklik ve patika bağım-
lılığı üzerine analiz yapılır.
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9. İçsel ve kalıcı yenilik (“novelty”, 
değişme): Sosyo-ekonomik sistem-
ler durağan olmamayı miras ola-
rak alırlar. Sürekli değişme ve yeni 
davranış kalıpları vardır. Öğrenme 
ve adaptasyon kalıpları değiştirir.   
Gerçek (Knightçı) belirsizlik vardır.

10. Piyasa temelli mekanizmada (üre-
tim, tüketim) seçim yapılır. Seçim 
komplekstir. Seleksiyon temelli 
piyasa mekanizmaları söz konu-
sudur (Fagiola ve Roventini, 2008; 
Fagiolo ve Roventini, 2012; 2016; 

2017).

Tablo 4: Neoklasik İktisat ve Evrimsel İktisadın Varsayımlarının 
Karşılaştırılması (Oeffner, 2008 s.29)

Varsayımlar Neoklasik Evrimsel

Sistem Davranışı
Mikro düzeyden türetilir. Zaman 
ve mekândan bağımsızdır. 
Dinamik değildir.

Mikro düzeyden 
çıkarsanmayabilir. Zaman ve 
mekâna bağımlıdır. Dinamiktir.

Bireysel davranış Optimize eden, mekanik.
Yetinmeci. Tahmini (göz kararı, 
“rules of thumb”) karar alma ve 
rutinler (routines).

Birbirini etkileme Tam kabiliyetler ve tam bilgi. 
Aktörler birbirini ikame edebilir.

Eksik yetenekler ve eksik 
bilgi. Aktörler birbirini ikame 
edemeyebilir. Öğrenme, patika 
bağımlılığı, birlikte evrim (co- 
evolution).

Aktörler Hiper-rasyonel ajanlar. Tarihten 
soyutluk. Genellikle homojen.

Sınırlı rasyonel robotlar. Tarih 
nosyonu. Tipik olarak heterojen.

ACE modelleri ve neoklasik iktisat Tablo 4’te belirtilen unsurlar üzerinden 
karşılaştırılabilir:
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Kompleksite İktisadı ve dolaylı olarak ACE’nin iktisattaki yeri konusundaki tartışmaları 
Tablo 5’teki gibi özetlemek mümkündür:

Tablo 5: Paradigma Sınıflandırması (Heise, 2016).

Paradigma
Epistomolojik 
Boyut 
(Aksiyomlar)

Metodolojik Boyut

Ontolojik Boyut 
(Heuristics-
Sezgisellik /
Postülalar)

Statüler

Neoklasik 
(DSGD)

-Rasyonellik
-Ergodiklik
-İkame edebilme

-İndirgemecilik
-Doğrusal 
Optimizasyon
-Statik Denge
-Ampriklik

-Simetrik 
Değişim
-Kapalı Sistem
-Dağıtımsal 
(allocational) 
Perspektif
-Walras Yasasının 
Kabulü

Ortodoks

Kompleksite 
İktisadı (Ana 
akım)

-Sınırlı rasyonellik
-İkame edebilme
-Ergodiklik
-Heterojenlik
-Doğrusal olmama

-Belirimcilik
-Doğrusal Olmayan 
Algoritmik 
Kompütasyon
-Dengenin Yokluğu
-Simülasyon

-Simetrik 
Değişim
-Kapalı Sistem
-Formasyonel 
Perspektif
-Walras Yasasının 
Kabulü

Ana Akım 
İçinde 
Muhalif

Kompleksite 
İktisadı 
(Heterodoks)

-Sınırlı rasyonellik
-İkame edebilme
-Ergodik olmama
-Heterojenlik
-Doğrusal olmama

-Koşullara Bağlılık, 
Tesadüfi olma 
(contingentism)
- Doğrusal 
Olmayan 
Algoritmik 
Kompütasyon
-Dengenin Yokluğu
-Simülasyon

-Simetrik 
Değişim
-Açık Sistem
-Formasyonel 
Perspektif

Heterodoks

Post-Keynesyen 
İktisat

-Sınırlı Rasyonellik
-İkame edememe
-Ergodik olmama

-İndirgemecelik
-Doğrusal 
Modelleme
-Açıklamalı 
(narrative) 
Nedensellik
-Ampriklik

-Asimetrik 
Yükümlülükler
-Açık sistem
-Sosyal Haklar 
(provision) 
Perspektifi
-Walras Yasasının 
Reddi

Heterodoks
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5. Sonuçlar

İktisatta modelleme denildiğinde 
öne çıkan yöntemler matematiksel ve 
ekonometrik yöntemlerdir. Matematik ve 
ekonometride gelişmeler yeni olanaklar 
sunmuştur. Modellerin ortak özellikleri, 
çok sayıda varsayımla ve az değişkenle 
çalışmalarıdır. Varsayım sayısındaki artışla 
gerçekçilik arasında ters yönlü bir ilişki 
olduğu açıktır. Sorunun kaynağı iktisatta 
deney yapma ve gerçek zamanlı modeller 
kurma konularındaki zorluklardır.

Öznellik, belirsizlik, değişme, adaptasyon, 
geri etkileşim, birbirini etkilemek, sürek-
sizlik, kendiliğinden organizasyon, evrim 

ve patika bağımlılığını bütün karmaşıklığı 
içinde nasıl modelleyeceğiz? Bütün geliş-
melere karşın yakın zamana kadar dura-
ğanlığı çağrıştıran başta, 19. yüzyıl klasik 
fizik temelli, denge analizinin kullanılmaya 
devam edegelmesi, sürekli değişmeyi mo-
dellemedeki zorluklardan kaynaklanmıştır

Son yıllarda özellikle bilgisayar bilimin-
deki gelişmelerin yardımıyla, başta çoğalt-
ma dinamiği (replicaton dynamics) ve çizge 
(graf) teorisinin katkısıyla ağ (network) 
programları olmak üzere benzetim tek-
nikleri ve bottom-up yöntemleriyle reel 
zamanlı, daha gerçekçi modeller kurulma-
sında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 
ACE bu gelişmelerin bir yansımasıdır. 
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Abstract

The paper shows how road transport quotas imposed by the European Union Member 
States on road transport services trade between Turkey and the EU increases the trade 
costs restricting trade between the parties. There are basically three ways to eliminate the 
transport quotas imposed by the EU. First, Turkey could sign a Road Transport Agreement 
between the EU and Turkey. Second, it could conclude a free trade agreement covering 
among others the liberalization of road transport services between the EU and Turkey. 
Finally, it could try to make use of General Agreement on Tariffs and Trade and Trade 
Facilitation Agreement.  But in each case it will have to adopt and implement the whole 
EU acquis on road transport.
Keywords: Economic Integration, Trade Costs, Transport Costs, Liberalization of Road 
Transport Services
JEL Classification: F15, R4

Karayolu Kotaları ve AB-Türkiye Karayolu Taşımacılık 
Hizmetlerinin Liberalizasyonu

Özet

AB üye devletlerinin uyguladığı karayolu kotalarının Türkiye ile AB arasındaki 
ticaret maliyetlerini arttırarak AB-Türkiye ticaretini olumsuz etkilemesini önlemek için 
Türkiye, AB ile Karayolu Antlaşması imzalayabilir, veya Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin 
modernizasyonu çerçevesinde AB ile karayolu taşımacılık hizmetlerinin liberalizasyonu   
da içeren bir Serbest Ticaret Antlaşması imzalayabilir,  veya da Gümrükler ve Ticaret 
Genel Anlaşması (GATT) ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’ndan yararlanarak 
Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması’na gidebilir ancak, her üç durumda da Türkiye’nin 
girişimlerinde başarılı olabilmesi ülkenin AB’nin karayolu ulaştırması mevzuatının 
tamamını kabul etmesi ve uygulamasına  bağlıdır.   
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Bütünlük, Ticaret Maliyeti, Taşıma Maliyeti, Karayolu 
Taşımacılığı Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi
JEL Sınıflandırması: F15, R4
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Transport Markets Between the Eu And Turkey
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1. Introduction

The European Union (EU) is Turkey’s 
most important trading partner. In value 
terms while 31% of Turkish exports to the 
EU are carried by road, the share declines 
to 17% in the case of imports. On the other 
hand, in tonnage terms 24% of Turkish 
exports to the EU are carried by road, 
and the share declines to 14% in the case 
of Turkish imports from the EU. Since 
the EU-Turkey Customs Union (CU) of 
1995 applies to industrial goods including 
the industrial components of processed 
agricultural products produced in the 
Community or Turkey, the CU Decision 
1/95 of the EU-Turkey Association 
Council does not cover trade in road 
freight transportation services between 
the parties. As a result trade in road 
transportation services is quite restrictive, 
and hence trade costs between the EU and 
Turkey are high affecting the volume of 
trade between the parties. 

The purpose of this paper is to study 
how barriers to trade in road transportation 
services between the EU and Turkey 

mainly due to the road transport quotas 
imposed by Member Countries of the EU 
can be eliminated. The structure of the 
paper is as follows. While Section 1 studies 
the road transport quotas between the EU 
and Turkey, Section 2 analyses the possible 
ways to eliminate the road transport quotas 
between the EU and Turkey, and Section 
3 considers the results of quantitative 
analysis of the effects of  elimination of 
road transport quotas between the EU and 
Turkey. Finally Section 4 concludes.

2. Road Transport Quotas 

Road transport services operating 
between EU Member States (MS) and 
Turkey are regulated primarily by bilateral 
intergovernmental agreements signed 
between individual MS and Turkey.  A 
feature of this trade is the application 
of a system of quotas, which authorize 
hauliers of the signatory parties to conduct 
transport operations, as long as they hold 
a permit for the country with which the 
bilateral accord has been concluded. As a 
general rule, permits are exchanged on a 
reciprocal basis, and the number of permits 
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is set on an annual basis. There are several 
types of quotas or road transport licenses 
such as bilateral permits, transit permits, 
third-country permits, multiple permits, 
and return load permits. For example, to 
export goods from Turkey to Germany 
by road transport, the truck carrying the 
freight must have transit permits for all 
transit countries on the route from Turkey 
to Germany and a bilateral permit for 
Germany. Thus, the routes that connect 
Turkey to its most important trading 
partners in the EU such as Germany, Italy, 
France, United Kingdom and Spain require 
road freight operators to pass through the 
territory of other MS. This transit traffic is 
most concentrated in Greece and Bulgaria 
but extends into Slovenia, Austria, Hungary, 
Poland, Czech Republic, and other MS. 
Note that with the exception of Cyprus, 
Ireland and Malta all MS have concluded 
bilateral road transport agreements with 
Turkey. [World Bank (2014) and Pastori et 
al. (2014)].

Some MS such as Bulgaria, Greece and 
Romania have both free and payable transit 
permits.  Once free permits are exhausted 
hauliers have to use the paid permits. 
While EU truck operators have access to 
enough permits to carry goods to and from 
Turkey, the same is not true for Turkish 
truck operators. For Turkish hauliers the 
principal issue is that demand for transit 
permits exceeds the supply provided by 
some MS such as Italy, Austria, Hungary, 
Slovenia, and Romania. Furthermore, the  
supply number of permits determined by 
MS including both bilateral and transit 
permits has been kept nearly stable over 
time, rather than growing in line with 
trade flows. 

To avoid permit restrictions Turkish 
operators have found  alternative routes by 
(i) using RO-RO services operating between 
western Turkish ports and Trieste in Italy 
and Toulon in France, which avoid transit 
through countries that impose particular 
constraints; and (ii)  making detours, such 
as trips from Turkey to France that bypass 
Italy by taking a northern route. But such 
alternatives usually imply additional costs 
due to longer distance, time and charges 
for the use of the other modes. 

3. Possible Ways to Eliminate 
the Road Transport Quotas 
between the EU and Turkey

Turkey, in order to increase access to 
the EU road freight transportation market, 
has basically three  alternatives. First, it 
could reduce the trade costs associated  
with road transportation by  signing a 
Road Transport Agreement between 
the EU and Turkey. Second, it could 
conclude a free trade agreement (FTA) on 
liberalization of services trade covering 
among others road transport services 
between the EU and Turkey. Finally, a third 
alternative is to try to make use of Article 
V of the General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT) and Article XI of the 
Trade Facilitation Agreement (TFA).  Let 
us now turn to consideration of each of 
these alternatives in some detail. But first, 
consider what liberalization of road freight 
transportation services between the EU 
and Turkey entails. 

We say that road freight transportation 
services between the EU and Turkey are 
liberalized if there are no restrictions 
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imposed on the operations of the Turkish 
and EU trucking companies between the 
two parties. Turkish trucking companies 
should be able to carry freight between e.g. 
Istanbul and Frankfurt, and also between 
e.g. Frankfurt and Istanbul freely. Similar 
condition should apply for the EU trucking 
companies. Liberalization further requires 
that no restrictions are placed on freight 
transportation by the Turkish company 
between e.g. Frankfurt and Hamburg as 
well as between Frankfurt and Vienna 
(no restrictions on road cabotage by the 
MS), and no restrictions are placed on 
freight transportation by the EU company 
between e.g. Istanbul and Antalya (no 
restrictions on road cabotage by Turkey). 
In the jargon of World Trade Organization’s 
General Agreement of Trade in Services 
(GATS) this refers to liberalization of 
cross-border supply (Mode 1 of GATS). 
In addition, liberalization requires that 
there should be no restrictions imposed 
on the establishment of Turkish trucking 
companies in the EU, and no restrictions 
on the establishment of the EU trucking 
companies in Turkey. In the jargon of GATS 
this refers to liberalization of commercial 
presence (Mode 3 of GATS). Finally, 
liberalization requires that Turkish road 
freight transportation service providers or 
Turkish employees of the Turkish trucking 
company should be able to move freely for 
relatively short periods (temporarily) from 
Turkey to the EU and also within the EU. 
Similarly, EU road freight transportation 
service providers or EU employees of the 
EU trucking company should be able to 
move freely for relatively short periods 
(temporarily) from the EU to Turkey and 
within Turkey. In the jargon of GATS this 

refers to liberalization of movement of 
natural persons (Mode 4 of GATS). Thus, 
liberalization of trade in road freight 
transportation services between the EU 
and Turkey involves the reduction of 
regulatory barriers to market access and 
discriminatory national treatment across 
cross border supply, commercial presence, 
and presence of natural persons modes of 
supply of GATS.1 

Note that according to the EU acquis 
on road freight transportation the above 
requirements are satisfied in the EU among 
the MS with the exception of  road cabotage. 
In the EU road cabotage, meaning the 
national carriage of goods for hire or reward 
carried out by non-resident hauliers on a 
temporary basis in a domestic economy, is 
restricted [European Parliament (2013)]. 
Road cabotage is governed by Regulation 
(EC) 1072/2009, according to which every 
MS haulier is entitled to perform up to three 
cabotage operations within a seven days 
period starting the day after the unloading 
of the international transport. When the 
haulier carrys out the cabotage operations 
in different MS only one cabotage operation 
is allowed in a given MS to be carried 

1 GATS distinguishes between four modes of 
supplying services trade: cross border supply 
(mode 1), consumption abroad (mode 2), 
commercial presence (mode 3), and presence 
of natural persons (mode 4). While mode 1 
refers to services supplied from the territory 
of one member into the territory of another, 
mode 2 consists of services supplied in the 
territory of one member to the consumers 
of another. On the other hand mode 3 refers 
to services supplied through any type of 
business or professional establishment of 
one member in the territory of another (i.e., 
FDI), and mode 4 includes both independent 
service suppliers, and employees of the 
services supplier of another member.
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out within three days of entering that 
MS without cargo. Thus, road transport 
operations in the EU are not completely 
free among the MS. On the other hand, the 
Road Transport Agreement between the EU 
and Switzerland, which is not a member 
of the EU, provides for liberalization of 
road freight transport services subject to 
the restrictions imposed by Regulation 
(EC) 1072/2009. To achieve this kind of 
liberalization Switzerland essentially had 
to satisfy two conditions. According to 
the provisions laid down in the “Treaty on 
the Functioning of the European Union” 
the European Commission has external 
competence to negotiate and conclude 
international agreements in the area of 
transport, but that this competence has to 
be shared with the MS. In order to sign a 
bilateral road transport agreement with a 
non-EU state the European Commission 
needs to be authorized and empowered 
by the MS through the Council. In the 
case of Switzerland such an authorization 
was given to the European Commission.  
Furthermore, Switzerland had to harmonize 
its road freight regulatory framework to that 
of the EU. In particular it had to adopt and 
implement large number of EU Regulations 
and EU Directives on (i)Market Access 
and Competition; (ii)Prices and Fiscal 
Conditions; (iii)Social Conditions; (iv)
Technical Conditions; and (v)Road Safety 
[Togan (2016)]. Switzerland after satisfying 
these two conditions  signed the Road 
Transport Agreement with the EU in 2002. 

Let us now turn to consideration of the 
case of Turkey. Turkey could sign a Road 
Transport Agreement with the EU similar 
to the bilateral Road Transport Agreement 
concluded between the EU and Switzerland 

as long as it satisfies two conditions. 
First, the European Commission needs 
to be authorized and empowered by the 
MS through the Council to sign a Road 
Transport Agreement with Turkey. Second, 
Turkey has to adopt and implement the 
whole EU acquis on road transport.

The second alternative to reduce the 
trade costs between the EU and Turkey 
is to conclude a FTA on liberalization 
of services trade between the EU and 
Turkey. Note that the prevailing EU-
Turkey Customs Union (CU) of 1995 
applies only to industrial goods including 
the industrial components of processed 
agricultural products produced in the 
Community or Turkey. Both the EU and 
Turkey are aware that the CU no longer 
meets the requirements of 21st century 
for trade relations. Consequently, both 
parties are interested in updating the EU-
Turkey trade and investment relations.  
The updating will involve among others 
the liberalization of services trade between 
the EU and Turkey, and will most probably 
cover the liberalization of transportation 
services including road transportation. 
Adopting and implementing the EU acquis 
in services that will be included in the FTA 
will be a daunting task for Turkey, but this 
approach will definitely liberalize trade 
in road freight transportation services 
between the EU and Turkey.

The third alternative for reducing the 
trade costs between the EU and Turkey 
is to make use of Article V of GATT 
and Article XI of the Trade Facilitation 
Agreement (TFA). Article V of the 
GATT determines the concept of traffic 
in transit and lays down the conditions a 
member may impose on goods transported 
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through its territory by another party 
to a foreign destination. Accordingly, 
the main purpose of the provision is to 
provide for the freedom of transit through 
the territory of each WTO member for 
transport to or from the territory of other 
WTO members. In order to ensure that 
this freedom is effectively present and 
enjoyed, Article V stipulates two essential 
requirements, i.e. not to hinder traffic in 
transit by imposing unnecessary delays or 
restrictions or by imposing unreasonable 
charges, and to accord most-favored-
nation treatment to transiting goods of all 
members. On the other hand, Article 11 of 
TFA clarifies and improves GATT Article 
V on freedom of transit. Accordingly, the 
article associated with the freedom of 
transit stipulates that WTO members shall 
not impose non-transport-related fees 
or seek voluntary restraints on traffic in 
transit through a binding commitment. It 
includes various disciplines on inspection 
and guarantee schemes as mostly binding 
commitments. The TFA’s Article 11 also 
forbids a disguised restriction on traffic in 
transit. Thus, Article V of the GATT 1994 
and Article 11 of the TFA could serve as 
useful tool for Turkey to open trade in 
road freight transport services between 
the EU and Turkey in particular if they are 
clarified and tested following an effective 
interpretation by the WTO adjudicating 
bodies when invoked in a dispute initiated 
by Turkey or other Member countries of 
WTO [Artiran (2016)]. But unless Turkey 
adopts and implements the whole EU 
acquis on road transport, the MS will most 
probably be unwilling to open up trade in 
road transportation services between the 
EU and Turkey.

4. Quantitative Analysis of 
the Effects of the Elimination 
of Road Transport Quotas 
between the EU and Turkey

Ülengin et al. (2015), investigating 
the effect of bilateral road transport 
quotas on Turkish foreign trade with 
European countries via a gravity model, 
note that bilateral quotas have significant 
negative effect on Turkish exports by road 
transport, and that the quota effect on 
Turkey’s exports has amounted to about 
11 billion US Dollars. Çekyay et al. (2017) 
extending the study by Ülengin et al. (2015) 
investigate the effect of both bilateral and 
transit quotas on the Turkish export to 
European countries. They develop a fixed 
effect gravity model. The analysis requires 
a single value representing the restrictive 
effect of the transit quotas issued by the 
countries on the routes from Turkey to 
the considered European countries. The 
authors estimate the single values by using 
a max-flow model-based approach and 
use them in a gravity model to analyze the 
aggregate effect of the quotas. According 
to their results, both bilateral and transit 
quotas have significantly negative effect on 
Turkish exports by road transport, and that 
the quota effect on Turkey’s exports has 
amounted to 13.6 billion US Dollars. 

On the other hand Togan and 
Bayar (2016) concentrate first on the 
determination of trade costs in road freight 
transportation services between Turkey 
and MS, and thereafter they study the 
effects of reducing the trade costs in road 
transportation sector. Noting that Anderson 
and van Wincoop (2004) define trade costs 
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as costs related to policy barriers [such 
as tariffs and non-tariff barriers (NTBs)], 
transportation costs (consisting of freight 
and time costs), contract enforcement 
costs, costs associated with the use of 
different currencies, legal and regulatory 
costs, and local distribution costs (such 
as wholesale and retail costs), the authors 
estimate the trade costs between Turkey 
and MS following the approach Chen and 
Novy (2011). Calculations using the Global 
Trade Analysis Project (GTAP) data base 
reveal that in Turkey tariff equivalents 
of trade costs in road freight transport 
amount to 154.5% and that in MS the tariff 
equivalents of trade costs varies between 
105% for Belgium and 150% for Bulgaria. 
Next, the authors assume that Turkey and 
the MS  simultaneously reduce the tariff 
equivalents of trade costs by half, and 
they using the GTAP model find out that 
liberalization of road transport services 
between Turkey and the EU increases 
Turkish real GDP while it has minor 
negative effects on EU GDPs. 

5. Conclusion

The paper shows that road transport 
quotas imposed by MS on road transport 
services trade between Turkey and the EU 
increases the trade cost restricting trade 
between the partıes. There are basically 
three ways to eliminate the use of road 
transport quotas. First, Turkey could sign 
a Road Transport Agreement between 
the EU and Turkey similar to the bilateral 
road transport agreement concluded in 
2002 between the EU and Switzerland. 
Second, it could conclude a free trade 
agreement (FTA) covering among others 
the lıberalızatıon of road transport 
services between the EU and Turkey. 
Finally, a third alternative is to try to make 
use of Article V of the General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT) and Article 
XI of the Trade Facilitation Agreement 
(TFA).  But in each case it will have to 
adopt and implement the whole EU acquis 
on road transport.
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Özet

Toplumsal ve iktisadi gelişmeler, yeni kurumların ortaya çıkmasını, olanların işe dönüşmesini 
zorunlu kılar. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının gelişimi buna güzel bir örnektir.  Özellikle 
İstanbul Teknik Üniversitesi gibi bir kurumdan mezun olanların, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi 
gelişiminde oynadığı rol dikkate alındığında, kurumların bir ülkenin iktisadi kalkınmasında ne 
kadar önemli olabileceği daha çok açıktır. Bu makalenin amacı, Osmanlı’dan günümüze iktisat 
derslerinin, bir mühendislik okulu müfredatına girişini ve gelişimini incelemek; ardından bu 
gelişimi ortaya çıkartan yerel ihtiyaçları ortaya koymaktır.  Dahası, her ne kadar belli bir bilim 
dalındaki eğitim müfredatları uluslararası düzeyde bir standartlaşmaya gitme eğiliminde olsa da, 
özgün yerel ihtiyaçların bu eğitim müfredatlarıyla bütünleştirilmesinin, bu müfredatlara özgün bir 
nitelik kazandırılmasının yararı ve yolları, İstanbul Teknik Üniversitesinin tarihi gelişim sürecinden 
örneklerle ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İktisat, İTÜ, Eğitim, İşletme İktisadı, İşletme Mühendisliği
JEL Sınıflandırması: A20, B10, B19, N01

The 100 Years of Economics Science and Teaching 
Economics at Istanbul Technical University

Abstract

Economic and social tansformations in a society usually pave the way for the establishment of new 
institutions, and sometimes entail the transformation of existing ones. In this respect, the evolution 
of Turkish high education institutions is a good example.  In particular, Istanbul Technical University 
(ITU) -the first and the oldest engineering school in Turkey- has been considered as a model for the 
other technical schools, and its curriculum has been occasionally imitated by others. This is mainly 
because of the expectation that the qualifications of ITU graduates serve better to the needs of the 
country in the process of economic development. When one considers the roles of some prominent 
ITU graduates in the Turkish politics and economy, it becomes particularly important to understand 
how a higher education institution and its curriculum, which fits the needs of the economy and society, 
can possess a key role in the overall economic development process.  Among others, what makes the 
curriculum at ITU makes novel has been the presence of economics courses in the curriculum for 
more than 100 years.  The aim of this paper is then to examine what and how economic and social 
needs induced policy makers to include economics as a science in the curriculum of an engineering 
school, and to seek their motives behind it. It is also our aim to present a clear account of how teaching 
economics and business in a technical school have evolved into the establishment of a new degree 
programmes in relation to economic and social needs of the Turkish society over time.
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1. Giriş

Eski müstemleke ülkelerinin iktisa-
den kalkınmalarını sağlamaya yönelik 
müstakil bir bilim dalı olarak Kalkınma 
İktisadı, II. Dünya Savaşı sonrasında or-
taya çıkmıştır.  Bununla birlikte bir müs-
temleke ülkesi olmadığı halde Osmanlı 
İmparatorluğunda, Batı dünyası ile ortaya 
çıkan gelişme farklarını kapatabilme yo-
lundaki gayretler, daha adı konulmadan, 
bundan çok daha önceleri başlamıştır.  
Hatta önceleri İmparatorluğun, Batı kar-
şısında zayıf düşmesinin sebepleri tetkik 
edilirken, bunun kurumsal ve toplumsal 
hayatı ilgilendiren yönleri tespit edilme-
ye ve bu çerçevede gereken değişiklikler 
çeşitli reformlarla hayata geçirilmeye ça-
lışılmıştır. Bu dönemde Batı ile Osmanlı 
İmparatorluğu arasındaki iktisadi güç 
farkının bariz bir şekilde ortaya çıkma-
sının nedeni olarak, Batı’da mevcut olup 
da, İmparatorlukta bulunmayan birtakım 
kurumların eksikliği olmaları düşünül-
müş; bu eksikliklerin giderilmesi yönünde 
çeşitli yasal düzenlemeler ve reformlara 
başvurulmuştur.  Bu reform ve düzenle-
melerle oluşturulan müesseselerin ikti-
sadi sonuçlarının orta ve uzun dönemde 

alınabileceği açıktır.  Bir bakıma, Türkiye 
özelinde ortaya konulmuş bu ve benze-
ri “toplumsal mühendislik” deneyimleri, 
günümüz kalkınma iktisadı literatüründe 
birçok bilim insanının artık dikkat çek-
tiği, kurum ve kültür gibi toplumsal et-
menlerin kalkınmadaki önemi konusun-
da çok değerli gözlemler oluşturmaktadır 
(Weil, 2009).

Osmanlı İmparatorluğundan Cumhu-
riyet’in ilk yıllarını da kapsayan uzunca 
bir dönem, açık ve sistematik bir iktisa-
di kalkınma dönemi olarak görülmemiş 
ve Türkiye’de bir çağdaşlaşma süreci ola-
rak ele alınmıştır (Berkes, 2008); ancak, 
kalkınma iktisadının bugün gelmiş ol-
duğu noktada ve ortaya çıkan yeni bul-
guların ışığında (Helpman, 2004), aslın-
da Türkiye’nin çağdaşlaşma süresince 
gerçekleştirmeye çalıştığı birçok reform 
ve yenilik, günümüzde ülkeler arasındaki 
iktisadi kalkınma farklarını açıklamada 
önemi vurgulanan kurumsal ve kültürel 
farklılıkların giderilmesi yönündeki gay-
retlere işaret etmektedir. Dolayısıyla Os-
manlı’da kurumsal ve toplumsal alanda 
gerçekleştirilmek istenilen dönüşümleri 
salt bir çağdaşlaşma çabası olarak görme-
nin yanında, ayrıca büyük çaplı bir iktisadi 
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kalkınma çabası olarak da değerlendiril-
mesinde büyük yarar vardır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
yapılan kurumsal düzenlemelerde dikkat 
çeken hususlardan biri de, iktisadi kal-
kınma için gerekli vasıflı insan gücünün 
giderilmesi amacıyla yeni kurumların 
oluşturulmasıdır. Vasıflı insan gücü ek-
sikliğinin kalkınma çabalarını sekteye uğ-
ratan önemli bir kısıt olduğu düşünüldü-
ğünde, bu çabaların son derecede yerinde 
olduğu düşünülebilir.  Hatta bazı yazarlar 
tarafından, genel olarak iktisaden geri kal-
mış ülkelerde sermaye eksikliğinin işgücü-
ne göre çok daha önemli olduğuna dikkat 
çekilmekle birlikte, sermayenin bir şekilde 
temin edilebildiği durumlarda, sermaye 
ile bütünleşecek vasıflı işgücünün eksikliği 
bu sermayenin varlığını da anlamsız hale 
getirebileceği açıktır (Lewis, 1955).

Gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet 
döneminde ülkede vasıflı işgücü eksikliği 
sorununun giderilmesi maksadıyla eğitim 
alanında birtakım reformlar devreye so-
kulmuş, Batı tarzı çeşitli eğitim kurumları 
oluşturulmuştur. Bunlardan biri de İs-
tanbul Teknik Üniversitesine temel teş-
kil eden Hendese-i Mülkiye Mektebidir. 
Önceleri askeri ihtiyaçların karşılanması 
düşünülerek kurulan bu eğitim kurumu, 
toplumsal ihtiyaçların artması neticesin-
de sivil hayatta ortaya çıkan vasıflı teknik 
eleman talebine cevap verilmesi amacına 
da hizmet eder duruma getirilmiştir. Bu 
konuda yaşama geçirilen yenilikler, yeterli 
düzeyde olmasa da, iktisadi kalkınma için 
gerekli önemli bir ön koşulun bu şekilde 
üstesinden gelinmesi için uygulamaya ko-
nulmuş bir çözüm arayışları şeklinde dü-
şünülebilir. Osmanlı İmparatorluğu döne-
minde, önce Hendese-i Mülkiye, ardından 
Yüksek Mühendis Mektebi adıyla anılan, 

akabinde Cumhuriyet döneminde İstanbul 
Teknik Üniversitesi adını alan bir eğitim 
kurumunun kurulması, geliştirilmesi ve 
bugünlere kadar faaliyetlerine devam 
etmesinin ardındaki sebep de, ülke ba-
yındırlığı ve kalkınmasının gereksinim 
duyduğu vasıflı teknik işgücünün yetişti-
rilmesidir.

Hendese-i Mülkiye ve beraberinde 
Osmanlı eğitim sistemine dâhil olan di-
ğer eğitim kurumları vasıtasıyla, ya mülkî 
çerçevede, ya da sivil toplumsal düzlemde 
idari ve iktisadi faaliyetlerin yapılmasında 
belli bir fonksiyonu icra edecek vasıflı in-
san gücünün yetiştirilmesi amaçlanmıştır.  
Ülkenin toplumsal ve iktisadi ihtiyaçları 
da, bu eğitimlerden geçen kadroların icra 
edecekleri fonksiyonların tespit edilmesini 
sağlayacaktır.  Diğer bir deyişle, toplumsal 
ve iktisadi ihtiyaçlar, bu eğitimlerle ka-
zandırılması gereken vasıfların neler ol-
duğunun belirlenmesinde etkili olmakta-
dır.  Böylelikle ihtiyaç duyulan kadroların 
yetiştirilmesinde kullanılacak müfredatın 
oluşturulmasında toplumsal ve iktisadi ih-
tiyaçları dikkate alan yerel unsurların öne-
mi ortaya çıkmaktadır.

Bu yerel ihtiyaçların, II. Meşruti-
yet sonrası dönemde, Yüksek Mühendis 
Mektebinin değişen toplumsal ve iktisadi 
koşullara göre gelişmesine ve kurumsal-
laşmasına etki ettiği görülmektedir.  1909 
yılı sonrasında mühendislik müfredatın-
da iktisat derslerinin yer almasının ar-
kasındaki neden de budur. Kurulan yeni 
Cumhuriyet’in çağdaşlaşma yolunda or-
taya konulan amaçları doğrultusunda ye-
tiştirilecek olan teknik kadroların ihtiyaç 
duydukları vasıfları geliştirmek üzere ikti-
sat derslerinin içeriğinde değişlikler, yine 
ortaya çıkan yerel ihtiyaçlar referans alı-
narak yapılmıştır.  Görüldüğü gibi, Yüksek 
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Mühendis Mektebinde ve akabinde İTÜ’de 
başlayan ve toplumsal ve ekonomik hayatın 
gereklerini teknik elemanlara öğretme-
yi amaçlayan iktisat ve benzeri derslerin 
içerikleri, ülkenin içinde bulunduğu bir-
takım siyasi sorunlara bağlı olarak değiş-
miş, yeni bir çehre kazanmıştır.  Bu süreçte 
ülkenin iktisadi sorunlarının niteliğindeki 
değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan 
yerel nitelikteki yeni ihtiyaçlar kurum-
sal yapıda dönüşümlere neden olmuştur. 
İktisat ve işletme alanlarında gerçekleş-
tirilen birçok dönüşüm ve buna bağlı 
oluşturulan eğitim programlarının yerel 
ihtiyaçlarla olan bağı, İTÜ örneğinde son 
derecede dikkat çekicidir.  Yerel ihtiyaç-
ları dikkate alarak bunları tüm dünyada 
standart hale gelmiş eğitim programlarıyla 
bütünleştirebilmek, özellikle sosyal bilim 
alanında gerçekleştirilmesi son derecede 
zor bir girişimdir. Bu girişim, bir bakıma 
Türkiye’ye özgü birtakım eğitim program-
larının hayata geçirilmesine vesile olmuş-
tur.  Bugün İTÜ bünyesinde çeyrek yüzyıl-
lık bir geçmişe sahip İşletme Mühendisliği 
programı böyle bir çaba ve böyle bir 
ihtiyacın sonucudur.

Bu makalenin amacı, Osmanlı’dan 
günümüze iktisat derslerinin, bir 
mühendislik okulu müfredatına girmesini 
ve gelişimini incelemek; ardından bu 
gelişimi ortaya çıkartan yerel ihtiyaçları 
ortaya koymaktır.  Dahası, her ne kadar 
belli bir bilim dalındaki eğitim müfredatları 
uluslararası düzeyde bir standartlaşmaya 
gitme eğiliminde olsa da, özgün yerel 
ihtiyaçların bu eğitim müfredatlarıyla 
bütünleştirilmesinin bu müfredatlara 
özgün bir nitelik kazandırılmasının yararı 
ve yolları, İstanbul Teknik Üniversitesinin 
tarihi gelişim sürecinden örneklerle ortaya 
konulmaya çalışılmaktadır.

2. Toplumsal Değişim 
ve Hendese-i Mülkiye 
Mektebinde İktisat Biliminin 
Ortaya Çıkışı

İstanbul Teknik Üniversitesinde iktisat 
bilimi ve iktisat öğretimi birçok mühendis-
lik dalına göre, çok daha eski ve çok daha 
köklü bir geçmişe sahiptir. Bu tespitin en 
önemli dayanağını iktisat eğitiminin yüz-
yılı aşkın bir süredir İTÜ’de veriliyor ol-
ması teşkil eder.  Abdülhamit döneminde 
devletçe gerçekleştirilen birtakım ıslahat 
girişimlerine ek olarak,  1908’de II. Meş-
rutiyet’in ilanı ile ortaya çıkan özgürlükçü 
ortamda sivil hayatın ihtiyaçlarının gide-
rilmesini kolaylaştıracak reformlar da ha-
yata geçirilmeye başlanmıştır.  Bu amaç-
la teknik ve idari kadro yetiştirmek için 
birtakım okulların açılması sağlanmış; 
mevcutların müfredatı ise ortaya çıkan 
yeni ihtiyaçlara göre düzenlenmiştir.1 Bu 
bağlamda iktisat dersleri ilk defa, o günkü 
adıyla Yüksek Mühendis Mektebinin müf-
redatına 1909 yılında girmiştir.

Daha önceleri Mühendishane-i Berri-i 
Hümayûn’un bir şubesi niteliğinde olan 
Hendese-i Mülkiye Mektebi, Yüksek Mü-
hendis Mektebinin temelini oluşturmak-
tadır (Erdem, 1986). Askeri bir idarenin         

1 Tüm bu gayretlere rağmen genel olarak 
halkın temel eğitiminde kayda değer bir 
başarıya ulaşılamamıştır. Eğitim alanında 
aralarında Mühendislik Mektebinin de bu-
lunduğu birçok yüksekokulla birlikte ilk ve 
orta öğrenim sisteminde de bazı düzenleme-
ler yapılmıştır. 1908-1914 yılları arasında 
devlet bütçesinden halk eğitimi için ayrılan 
ödenek miktarı 200.000 liradan, 1.237.000 
liraya yükseltilmiştir ancak, bu alandaki re-
formalar 1914 yılında I. Dünya Savaşı’na 
girilmesiyle birlikte kesintiye uğramıştır 
(Steinhaus, 1973; s. 50-51).
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hâkim olduğu bu okul, Meşrutiyet’le birlik-
te 1909 yılında Nafia Nezaretine (Bayın-
dırlık Bakanlığına) bağlanmış ve sivil alan-
da ülkenin artan ekonomik ihtiyaçlarının 
giderilmesine yönelik olarak teknik eleman 
yetiştirmeye başlamıştır.2  Bu dönemde ge-
lişen altyapı yatırımları ülkenin sivil teknik 
eleman talebinde gözle görülür artışlara 
neden olmuştur.  O yıllarda açılan şirket 
sayıları Meşrutiyet’in getirdiği özgürlüğün 
iktisadi hayattaki yansımasının bir neticesi 
olarak, teknik ve idari kadro ihtiyaçların-
da meydana gelen artışın bir göstergesini 
oluşturmaktadır.3 Zira Osmanlı İmparator-
luğu gibi bir devlet için yeterli olmamasına 

2 Değişen siyasi ve ekonomik koşulların da 
zorlamasıyla Mühendishane-i Berri-i Hü-
mayûn’un yapısında bir değişiklik yapılarak,  
değişiklik, sivil mühendis yetiştirmek ama-
cıyla 1883 yılında Hendese-i Mülkiye Mek-
tebi kurulmuştur (Süher, 1985).

3 Osmanlı-Rus savaşının akabinde girişilen 
yol ve köprü inşası gibi bayındırlık işlerinde, 
Macar ve Polonyalı mülteci mühendislerden 
yararlanılmaya çalışılmış ve yabancılarla 
girişilen böyle bir ilişkinin çok verimli ol-
madığı görülmüştür. Bu nedenle dönemin 
Nafia Nazırı Hasan Fehmi Paşa mülkiye 
mühendisi yetiştirmek maksadıyla bir oku-
lun açılması hususunda dönemin Sadrazamı 
Sait Paşa’yı ikna etmiştir.  Böyle bir okulun 
açılması amacıyla 16 Eylül 1883 tarihinde 
bir mazbata hazırlanmış ve padişaha sunul-
muştur ancak, doğrudan, bağımsız bir oku-
lun açılmasının getireceği mali yükler düşü-
nülerek, bu okulun Mühendishâne-i Berrî-i 
Hümayûn’a bağlı olarak açılması ve oradaki 
mevcut kadrolarla eğitimlerin yapılması uy-
gun görülmüştür.  Mülkiye Mühendis Mek-
tebi olarak kurulan bu okulun nizamnamesi 
8 Ekim 1883 tarihinde Ceride-i Havadis 
gazetesinde yayımlanmıştır.  Bu nizamna-
meden anlaşıldığı üzere okulun Fransa’daki 
École des ponts et Chaussées (Köprüler ve 
Yollar Okulu) örnek alınarak oluşturulduğu 
görülmektedir ancak, daha sonraki yıllarda 
Almanya ile artan ilişkiler ve yine Alman-
ya’dan gelen hocaların etkisiyle bu okuldaki 
eğitim sistemi Alman sistemine doğru yö-
nelmiştir (Dölen, 2009). 

rağmen, 1909-1913 yılları arasında Os-
manlı toprakları üzerinde 51 anonim şirket 
kurulmuş ve bu şirketlerde çalışacak teknik 
ve idari personele ihtiyaç doğmuştur (Sü-
her, 1985; s. 75).  Öncelikle artan demir-
yolları inşaatı, bakım ve onarımıyla birlikte 
işletmelerinin gereksinim duyduğu vasıflı 
teknik eleman ihtiyacının giderilmesi ve 
sivil elemanlarla askeri teşkilatın arasında 
sürüp giden anlaşmazlıkların ortadan kal-
dırılması amacıyla sivilleşmeye ihtiyaç du-
yulmuştur.  Ayrıca Kanun-i Esasi’nin bir 
gereği olarak gayrimüslim vatandaşlardan 
da öğrenci kabul edebilmek için okulun 
Nafia Nezareti’ne bağlanarak sivil bir nite-
lik kazanmasında yarar görülmüştür.4

II. Meşrutiyet’le birlikte gelen ser-
bestleşme ile toplumsal ve ekonomik ha-
yatta yaşanan bu gelişmeler mühendislik 
eğitiminde de birtakım yenilikleri gerekli 
kılmıştır. Geçmiş dönemde okutulan müf-
redatta, öğrencilerin genel kültürlerini 
geliştirmeye yönelik derslerde görülen 
eksikliklerin, bu dönemde yabancı dil, Os-
manlıca, felsefe ve iktisat gibi yeni derslerle 
giderilmesi düşünülmüştür.  1910 yılına ait 
“Mühendis Mektebi’nin İmtihan-ı Umumi 
Numaraları” adlı defterdeki bilgilere göre, 
iktisat dersinin altı seneyi kapsayan mü-
hendislik eğitiminin altıncı yılında veril-
mesi planlanmıştır (Uluçay ve Kartekin, 
1958).

4 İmparatorluğun gayrimüslim unsurları için 
özgürlükçü ve eşitlikçi niteliğine rağmen genel 
kültür düzeyi açısından azınlıkların Türklere 
oranla daha ileride olduğu görülmektedir.  
Özellikle Rumlar bu alanda daha ileridir.  İyi 
organize olmuş özel Rum din okullarında iyi 
bir eğitim düzeyi tutturulabilmiştir. 1913 yı-
lında 16 Batı Anadolu kentindeki 300 Türk 
okulundaki 11.000 öğrenciye karşılık, 200 
Rum okulunda 17.000 öğrenci bulunmaktay-
dı.  Doktor, teknisyen ve demiryollarındaki 
idari ve teknik kadronun büyük bir kısmı 
Rumlardan oluşmaktaydı (Steinhaus, 1973;   
s. 60).
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Mühendis Mektebindeki ilk iktisat 
dersleri, zaman zaman kesintilere 
uğrasa da, 32 sene süreyle, Osmanlı 
İmparatorluğunun son kabinesinde Maliye 
Nazırlığı da yapmış olan Mehmet Tevfik 
Hamdi Biren tarafından verilmiştir.  1867 
İstanbul doğumlu olan Mehmet Tevfik 
Bey, İmparatorlukta çok önemli görevleri 
başarıyla yerine getirmiş bir Osmanlı 
bürokratıdır.  Aile lakabının “Üç Yetimzade” 
olması nedeniyle, soyadı kanununun 
ardından bu manaya gelen “Biren” soyadını 
almıştır.  Kendisi daha 14 yaşına bastığında 
Mülkiye’ye girmiş ve mektebi birincilikle 
bitirmiştir. II. Abdülhamit döneminde 
başarılı öğrencilerin Saray’a alınma 
geleneğinin bulunması sebebiyle kendisi 
1885 yılında Mabeyin’e memur olarak 
atanmıştır.  Kudüs, Selanik, Konya, Ankara 
ve Yemen Valilikleri görevlerinde bulunmuş 
ve bu görevlerdeki başarılarıyla Saray’ın 
dikkatini çekmesini bilmiştir.  Yemen’den 
İstanbul’a dönüşünde Abdülhamid’in 
şüphesi üzerine kendisi, daha evine bile 
uğrayamadan Bursa Valiliğine tayin 
edilmiştir ancak, bu görevde çok az 
kalarak, Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte, 18 
Eylül 1909’da İstanbul’a dönmüş ve Şûrâ-
yı Devlette görev almıştır. Aynı dönemde 
Yüksek Mühendis Mektebindeki muallimlik 
görevine de başlamıştır. Mehmet Tevfik 
Bey 2 Ocak 1915’de ikinci defa Divan-ı 
Muhasebat Reisliğine tayin edilmiş, 10 Mart 
1919’da da Ayan azası olmuştur. Nihayet 
4 Mart 1919’da da Damat Ferit Paşa 
kabinesinde Maliye Nazırlığına getirilmiştir.  
Savaş sırasında ve sonrasında, gerçekten 
çok zor dönemlerde başarılı bir nazırlık 
yapmıştır. Kendisi, Damat Ferit’in olumsuz 
görüşlerine rağmen, birinci, ikinci ve 
üçüncü Ferit kabinelerinde de bulunmuştur.  
Hatta Damat Ferit başkanlığında Paris’e 
giden Barış Konferansı Heyetinde de 
Müşavir Nazır olarak yer almıştır.  Mehmet 

Tevfik Bey, İstanbul hükümetinin sona 
ermesinin ardından mensubu bulunduğu 
Yüksek Mektep muallimliği görevine sıkı 
sıkıya sarılmıştır.

Mehmet Tevfik Bey bir üst düzey 
bürokrat olarak bulunduğu görevlerde 
iktisadi hayata yönelik uygulamalarla çok 
yakından iştigal etmiş birisidir. Selanik 
Valiliği döneminde (1901), Makedonya’da 
ortaya çıkan iktisadi ve mali buhranın 
nedenleri hakkında bir rapor hazırlamış ve 
bu raporu İstanbul’a göndermiş olması bu 
ilgisinin açık örneğidir.5 Rapor, İstanbul’da 
yanlış anlaşılarak, kendisi Selanik’teki 
görevinden azledilmiştir6  ancak, daha sonra 
haklılığı anlaşılarak, önce sağlık sorunları 
nedeniyle kendisi Viyana’ya gönderilmiş, 
akabinde İmparatorluğun en büyük ve 
bir o kadar da problemli vilayetlerinden 
biri olan Konya’ya vali olarak atanmıştır.  
Mehmet Tevfik Bey, Konya’daki görevinin 
ardından tayin edildiği Yemen vilayeti 
de İmparatorluğun bir diğer problemli 
bölgesidir ve yine onun döneminde ortaya 
çıkan Yemen İsyanı ile canla başla mücadele 
etmiştir (Biren, 1993; s. 265).

5 O dönemlerde Balkanlarda ortaya çıkan 
milliyetçilik akımı ve bunun neden 
olduğu isyanlar da Mehmet Tevfik Bey’in 
Selanik valiliği sırasında vuku bulduğu 
anlaşılmaktadır (Biren, 1993). 

6 Mehmet Tevfik Bey’in Mülkiye’den sınıf ar-
kadaşı Fazlı Necip Bey’in aktardığına göre, 
bu azlin arkasındaki sebep çok farklıdır. Fazlı 
Necip Bey’den nakledildiği şekliyle bu azle 
neden olan olay, Mehmet Tevfik Bey’in va-
liliği döneminde Bulgaristan’da vuku bulan 
hadiseleri yazan ve akabinde Bulgar komi-
tacılar tarafından dağa kaldırılan Amerikalı 
bir gazetecinin, Türk şakilerce kaçırıldığı 
yolundaki dedikoduların arkasından Hü-
kümet Konağına gelen ve Konağı dolduran 
köylüleri kabul etmemesidir.  Böylece Sadra-
zam Said Paşa, üslubu hiç de hoş olmayan bir 
telgraf ile Mehmet Tevfik Bey’i azletmiştir 
(Pakalın, 1978; s. 402). 
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Belge 1 – Mehmet Tevfik Bey’in Yüksek Mühendis Mektebine İktisat 
Muallimi Olarak Atanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

(Yukarıdaki metnin Latin harfleriyle yazılışı şu şekildedir: Ticaret ve Nafia Nezareti 
-  Nezarete mülhak Mühendis Mektebi iktisad muallimliği gibi bir vazifei muttasıf ve 
mütehhayyiz olan zatı valayı kerimaneleri tarafından kabul buyurulması mücerred 

talebe hakkında bir eser-i teveccüh-ü mahsus olduğuna bu mütehassisen beyanı tebrik 
ve teşekkürat ile vazifei mevduayi aliyelerine devamı inayet buyrulması temennisine 

ihtiramat-ı faikayı muhibbanemi terdif eylerim.)

Mehmet Tevfik Bey valilik döneminin 
ardından Ferit Paşa hükümetinde Maliye 
Nazırlığına getirilmiş (4.3.1919) ve ken-
disinden kaybedilen bir savaşın ardından 
neredeyse iflas etmiş bir maliyenin idaresi 
istenmiştir. Özellikle devlet kasasında hiç-
bir gelirin bulunmadığı bu dönemde borçların 

ödenmesinde olağanüstü çabalar sarf et-
miş ve bu borçların ödenebilmesini sağla-
yabilmiştir. Mali açıdan İmparatorluğun 
bu bunalımlı döneminde Mehmet Tevfik 
Bey’in kendi maaşını memur maaşlarının 
ödenmesinin ardından alması onun kişiliği 
hakkında önemli ipuçları verir niteliktedir.
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Kendisi Mülkiye Mektebi mezunu 
olan Mehmet Tevfik Bey, Mülkiye’deki 
öğrenciliğinde “İlm-i Servet” dersini veren 
Sakızlı Ohannes’in iktisat müfredatını 
takip etmiştir.7 Mehmet Tevfik Bey 
finansman ile ilgili derslerini ise Mikael 
Portakal (1842-1897)’dan almıştır. İstanbul 
Teknik Üniversitesi arşivlerinde yer alan 
karar defterlerine dayanılarak yapılan 
incelemelerimizde, Yetimzâde Mehmet 

7 Sakızlı Ohannes (1836-1912), Tanzimat’ın 
ikinci yarısında (1876-1908) Mülkiye’de 
ders vermiş ve liberalizm yanlısı görüşleriyle 
dikkat çekmiş ve bu görüşler doğrultusunda 
iktisat müfredatını oluşturmuş olan Osman-
lı dönemi iktisatçısıdır. Kendisi İstanbul’da 
doğmuş, yükseköğrenimini ise Paris’te yap-
mıştır (1852). Yükseköğreniminin ardından 
Bab-ı Ali’de Tercüme Kalemine giren 
(1852), ardından da Matbuat Müdürü atanan 
(1856) Ohannes uzun süre Maarif Nezareti 
Tercüme Kalemini idare etmiştir. 1876’da 
yeni kurulan Mülkiye Mektebinde ilk defa 
iktisat ve usul-i idare dersleri vererek “ilm-i 
servet” ile “hukuk-i idare” adlı eserleri yaz-
mıştır (Ülken, 1979). Yine aynı dönemde 
Harbiye’de ders veren Akyiğitoğlu Musa 
(1865-1923) da batı tarzı sanayileşmeyi ve 
buna erişebilmek için de korumacılığı tel-
kin eden görüşleri savunmaktadır.  Kendisi 
Kazan doğumludur.  Kazan’da yayımladığı 
bir romanından ötürü 1887 yılında İstanbul’a 
gelmek zorunda kalmıştır.  Burada Mülkiye 
yüksek mektebine girmiş ve 1894 yılında 
okulu birincilikle bitirmiştir.  Mülkiye’nin 
ardından Yüksek Harp Okulunda Rusça ve 
ilm-i servet dersleri vermek üzere öğret-
menliğe tayin edilmiştir.  1918 yılında kendi 
görüşlerini içeren İlm-i Servet kitabını ya-
yımlamış ve burada serbest pazar sitemi ile 
himayeci sitemi uzun uzun tartışmış, sonun-
da Türkiye için himayecilik sisteminin çok 
daha uygun olacağı yönünde görüşlerini ileri 
sürmüştür (Ülken, 1979; s.215).

Tevfik Hamdi Bey’in 15 Kasım 1910 
tarihinde Yüksek Mühendis Mektebine 
İktisat Müderrisi olarak atanmış olduğu 
görülmektedir (Bkz. Belge 1).8 Tevfik 
Hamdi Bey’in göreve atanma tarihi 
referans alındığında, 2010 yılının Yüksek 
Mühendis Mektebi ve akabinde İTÜ’de 
iktisat öğretiminin 100. yılına karşılık 
geldiği anlaşılmaktadır. Daha o yıllarda bir 
mühendislik öğretim müfredatında iktisat 
dersine yer verilmesiyle Yüksek Mühendis 
Mektebi bir ilke de önderlik etmiştir.  Bir 
Mülkiye mezunu olan Tevfik Hamdi 
Bey’in, doğrudan doğruya yakından daha 
ilgili bulunduğu Mülkiye okulunda ve/veya 
Yüksek Ticaret Mektebinde iktisat dersi 
vermek yerine, bir mühendislik okulunda 
bu dersleri vermeyi tercih etmesi, üzerinde 
düşünülmesi gereken bir konudur.  Yine 
aynı dönemlerde Mühendis Mektebi 
Talebe Birliğinin basmış olduğu Tevfik 
Bey’e ait ders notları, ardından Yüksek 
Mühendis Mektebi tarafından bastırılan 
Tevfik Bey’in yazmış olduğu üç ciltlik 
iktisat kitapları da dönemin iktisadi 
tartışmalarının tüm unsurlarını birincil 

8 İTÜ arşivlerinde yer alan Hendese-i Mülkiye 
Mektebine ait 1909-1929 dönemleri arasın-
daki karar defterlerinde yapılan inceleme-
lerde Tevfik Hamdi Biren’nin atanmasına 
ait karar belgesine 321 sıra, 2 no.lu kutu 
ve 49 no.lu dosyada rastlanmaktadır. Rumi 
takvime göre karar tarihi 1326.9.17 olarak 
kayıtlara geçmiştir. Bu arşiv kayıtlarının 
ışığında dikkat edilmesi gereken bir husus, 
Tevfik Hamdi Bey’in kadroya atanmasından 
çok önceleri de iktisat derslerini aynı kurum 
içinde kadrosuz olarak, saat ücreti karşılığı 
verdiğini gösteren belgelerin de bulunma-
sıdır.  İktisat derslerini bu statüde verdiği 
dönemlerde Tevfik Hamdi Bey İstanbul’da 
Şûrâ-yı Devlet Tanzimat Dairesi Reisi olarak 
görev yapmaktadır.
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kaynaklardan aktarmasıyla dikkat çekicidir (Bkz. Belge 2).9  Bu çalışmaların, o zamanki 
adıyla Yüksek Mühendis Mektebi, bugünkü adıyla İstanbul Teknik Üniversitesinin 
Türkiye’deki iktisat biliminin öncüleri arasına girecek çalışmaların kaynağını oluşturduğu 
söylenebilir.
9 Tevfik Hamdi Bey, Yüksek Mühendis Mektebi Talebe Birliği tarafından Osmanlıca olarak basılan 

ders notlarının ardından uzun bir aradan sonra, Yetimzâde M. Tevfik Hamdi adıyla ve yeni 
Türkçe ile yazılmış, üç ciltten oluşan İktisat Prensipleri başlıklı kitabını yayımlamıştır. Her bir cilt 
farklı farklı yıllarda yayımlanmış ve farklı temalara yönelik olarak çağdaş düşünce ve akımları 
içermektedir.  Kitabın birinci cildi  Methal (Giriş) başlığı altında konuları içerir bir şekilde 1930 
yılında yayımlanmıştır (Biren, 1930a). Ayrıca dikkat edilirse, bu kitap Yüksek Mühendis Mektebi 
Matbaasında yeni harflerle basılan ikinci kitaptır. Tevfik Hamdi Bey iktisadın üretim ile ilgili 
konularını, kitabının son iki cildinde İstihsal (Üretim) başlığı altında iki kısımda incelemiştir.  
Kitabının ikinci cildini oluşturan İstihsal’in birinci kısmı 1936 yılında (Biren, 1936), ikinci kısmını 
ise 1940 yılında yayımlamıştır (Biren, 1940). 

Belge 2 – Mehmet Tevfik Hamdi Bey’in 1912 Yılında Yüksek  Mühendis 
Mektebinde Verdiği İktisat Ders Notlarının Giriş Sayfası
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3. İktisat Biliminin Türkiye’de 
ve Yüksek Mühendislik 
Mektebindeki Gelişimi

İktisat derslerinin Yüksek Mühendis 
Mektebi müfredatında yer almasının 
nedeni, bir yandan II. Meşrutiyet ile gelen 
özgürlükçü ortam ve bunun ekonomide 
ortaya çıkardığı icaplar, diğer yandan da 
iktisat biliminin Osmanlı İmparatorlu-
ğunda giderek önem kazanan, gelişen 
bir bilim olarak kabul görmesidir.10 Zira           
İmparatorluğun karşı karşıya kaldığı siyasi 

10 Bu dönemde çıkmaya başlayan Mecmua-i 
Fünun dergisinde Osmanlı toplumuna yeni 
bilim dalları tanıtılmakta ve bu bilim dalla-
rının o günkü temsilcilerinin yazmış olduk-
ları makaleler yayımlanmaktadır.  Derginin 
ikinci sayısında jeoloji ve iktisat bilimlerine 
yer verilmiştir.  Ethem Paşa jeoloji, Ohannes 
Paşa ise iktisat biliminin temel prensipleri 
hakkında okuyucuyu aydınlatıcı makaleler 
kaleme almışlardır (Ülken, 1979; s. 75). Aynı 
zamanda milli iktisat fikri temelinde düşün-
celerin savunulduğu bu dergide, İmparator-
luğun sanayileşmesi konusundaki görüşler 
herhangi bir iktisadi modele sokulmadan ve 
yerel iktisadi unsurlara yeterince yer verme-
den, sadece Avrupa’da ortaya çıkmış yeni bir 
bilim dalını topluma aktarmaktan ibaret kal-
mıştır. Bu yeni bilim dalı hakkında yazılan 
ilk yazılar, daha çok siyasi hayat ile iktisadi 
hayat arasındaki farklara dikkat çekerek, ik-
tisadi hayatın temel unsurları hakkında top-
lumu bilgilendirirken, aynı zamanda iktisa-
di düşünmenin de kurallarını ortaya koyan 
bir amaç gütmektedir. XIX. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren bu yeni bilim dalının 
içeriğinin yanında ismi hususunda da bir 
kararsızlığın olduğu gözlenmektedir.  Önce 
“tedbir’i menzil” bilimi, “mülk idaresi” gibi 
isimler kullanılırken, daha sonra “iktisat” ve 
birtakım yazarlarda da “ekonomi politik” te-
rimleri kullanılmıştır (Berkes, 1972).

sorunların önemli iktisadi yansımaları söz 
konusudur ve Batı ile Osmanlı toplumu-
nun mukayesesinde ortaya çıkan farklar 
en bariz şekilde iktisadi şartlarda kendini 
göstermektedir. Bu itibarla Osmanlı’da, ik-
tisaden gelişmenin batılılaşma için önemli 
bir araç olduğu düşünülmekte ve iktisat 
biliminin imkânlarından yararlanılması 
amaçlanmaktadır.  Zamanla iktisadi siste-
me yönelik tartışmalar ve iktisat biliminin 
ışığında ortaya konulabilecek alternatif 
politika ve uygulamalar, İmparatorluğun 
karşı karşıya kaldığı siyasi darboğazların 
etkisiyle daha da belirgin hale gelmiş-
tir. Osmanlı entelektüelleri İmparator-
luğun, içine düştüğü sıkıntılı durumdan 
kurtulabilmesi için çareler düşünürken, 
iktisat biliminin önemini giderek daha 
çok anlamaya ve iktisadi kalkınmanın 
çarelerine kafa yormaya başlamıştır. Bu 
meyanda ortaya çıkan farklı görüşler 
elbette kaynaklarını öncelikle Batı’daki 
entelektüel tartışmalardan almaktaydı. Bu 
ilk görüşler Batı’daki benzerlerinden farklı 
olarak ülke koşullarını dikkate almaya ça-
lışmış; zaman zaman da İmparatorluğun 
içinde bulunduğu konjonktürden de etki-
lenmiştir.

Meşrutiyet öncesi dönemde, Osmanlı 
İmparatorluğundaki ilk iktisat kitapların-
dan birini yazan11 ve Mülkiye Mektebinde 
ilk iktisat dersini veren Sakızlı Ohannes 
Paşa’nın liberalizm yanlısı düşünceleri et-
kili düşünce akımlarından biriydi. Yüksek 
tahsilini Fransa’da yapmış olan Ohannes, 
Fransız iktisatçılarından ve onların liberal 

11 Ohannes Paşa’nın Mebadi-i İlm-i Servet-i 
Milel (1877) başlıklı eseri Türkiye’de 
iktisat biliminde yazılmış ilk eser olarak 
bilinmektedir (Berkes, 1972; s. 49).
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iktisadi görüşlerinden etkilenmişti. Ohan-
nes Paşa ve onu takip eden Namık Kemal, 
Osmanlı toplumunda, o dönem liberalizm 
savunucuları arasında karşımıza çıkmak-
tadır.  Bu düşüncelerin siyasi yansımaları, 
izleyen yıllarda İttihat ve Terakki partisinin 
iktisat politikalarında görülebilmektedir.   

XIX. yüzyılın ikinci yarısındaki gelişmeler 
iktisat biliminin önem kazanmasına neden 
olurken, belli bir iktisadi model dâhilinde, 
analitik bir kitap Sakızlı Ohannes tarafın-
dan çıkartılmıştır (Bkz. Belge 3) (Toprak, 
1995).  Bu kitap iktisat bilimi konusunda 
yazılmış ilk kitaplardan biri olarak tarihi-
mizde yer almıştır.

Tablo 1: Mehmet Tevfik Hamdi, Osmanlı Mühendis Mektebi Talebe 
Cemiyeti, 1328 Beşinci Sene “İlm-i İktisat” Ders Notlarının İçeriği

Medhal 

Tarif 

İlm-i İktisadın Fevaidi 

İlm-i İktisadın Müşkülatı 

İlm-i İktisadın Taksimatı ve Bazı Istılahat-ı İktisadiye 

Birinci Kısım

İstihsal-i Servet (Production de la Richesse)

Avamil-i Tabiiye (Agents Naturels) 

Say (Travail) 

Sermaye (Capital) 

Tertibat-ı Sanayie (Organisation Industrielle) 

Sanayiin Semeratını Tezyid Eden Esbab 

Büyük ve Küçük Mikyasta İstihsalat 
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İkinci Kısım 

Tedavül-i Servet (Circulation de la Richesse) 

Mübadele, Kıymet, Fiyat, Arz ve Talep Kanunu 

Meskûkât (Monnaie) 

Nevaibi Meskûkât (Substituts de la Monnaie) 

İtibar (Crédit)

Müessesat-ı İtibariye (Etablissements de Crédit) 

İtibar-ı Devlet (Crédit Public) 

Ticaret (Commerce) 

Ticaret-i Dahiliye (Commerce Intérieur) 

Ticaret-i Hariciye – Muvazene-i Ticaret Nazariyesi 

(Théorie de la Balance de Commerce) 

Ticaret-i Hariciye – Muvazene-i İktisadiye 

(Balance Économique) 

Ticaret-i Hariciye -  Serbest Mübadele, Usul-ü Himaye 

(Libre-Échange et Protection) 

Not: Kitap, miladî 1912 yılında taş baskı olarak, Osmanlıca basılmıştır.  Kitap içinde zaman zaman 
Fransızca notlara da rastlanmaktadır. Bu daha çok Tevfik Hamdi Bey’in yabancı kavramların 
Osmanlıca karşılıklarını oluşturma gayretinin bir sonucu olmalıdır. Aslı Osmanlıca olan bu kitap 
içinde yer alan başlıkların listelenmesi amacıyla yeni Türkçeye çevirisi Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir 
tarafından yapılmıştır.
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II. Meşrutiyet’e giden süreçte İttihat ve 
Terakki siyasi özgürlüklerle birlikte eko-
nomik özgürlüklerin de savunuculuğunu 
yapmış, sürekli vergi toplayan mali bir dev-
let yerine, iktisadi bir devletten yana ol-
muştur. Devletin görevinin hazineye gelir 
sağlamak ve iktisadın amacının ise bu geliri 
maksimize etmek değil, o gelirin yaratıldığı 
kaynağın geliştirilmesi olduğu görüşü kabul 
görmüştür (Steinhaus, 1973; s.64).  Bu se-
beple devletin iktisadi yapıyı güçlendirecek 
tedbirleri ve kurumları hayata geçirmesi, 
bireylere özgürce girişimde bulunabile-
cekleri ortamı yaratması ve böylece halkın 
vergi ödeme gücünü arttırması gerektiğini 
ifade eden liberal görüş, bu dönemde İtti-
hatçıların iktisadi politika önerilerine hâ-
kimdir. Savunulan bu iktisadi görüşlerin 
temelini teşebbüs-i şahsi oluşturmaktadır.                                                           

Bu düşünceler yıllarca devlet baskısından 
yılmış halk zümrelerinde memnuniyetle 
karşılanmakta ve İttihat ve Terakkinin top-
lumsal desteğini pekiştirmektedir.12 1908-
1912 yılları arasında hâkim olan bu liberal 
ortamda birçok dernek, sendika gibi sivil 
toplum örgütleri kurulmuş, Osmanlı top-
lumunun daha önce hiç alışık olmadığı gös-
teri, boykot ve grev gibi toplumsal olaylar 
günlük olaylar arasında yerini almıştır.

12 İttihat ve Terakkinin bu liberal düşünceleri 
savunmasında, bir ölçüde partinin kuruldu-
ğu Balkanlarda ve özellikle Selanik’te ticari 
sermayenin ve bu sermayeye yönelik iktisadi 
faaliyetlerin yoğunluğunun olduğu düşünü-
lebilir.  Selanik’in bir ticaret, bir liman kenti 
olması ve yabancılarla gayrimüslim nüfusun 
yoğun olarak bulunması İttihatçıların en 
azından başlangıçta liberalizmi benimseme-
lerinde etken olmuş olabilir.

Belge 3: Sakızlı Ohennes’in İlm-i Servet-i Milel Kitabının Kapak Sayfası

(Yandaki metnin, yukarıdan 
aşağıya doğru tam tercümesi: 
Mebadi-i İlm-i Servet-i Milel; 

Müellifi; Mekteb-i Mülkiye-i Şahane 
İlm-i Servet-i Milel ve Usul-ü 

İdare-i Mülkiye Muallimi ve Divan-ı 
Muhasebat Müdde-i Umumisi 

Sakızlı Ohannes; Maarif Nezaretinin 
Ruhsatiyle Tab Olunmuştur; 
Dersaadet;  (İ.K. Tuzliyan) 

Matbaası – Bab-ı Âli Caddesinde 
Numro 32; 1302; Kâffei Hukuku 

Müellifine Aiddir)
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İttihatçıların liberalizm yanlısı bu gö-
rüşleri, dış siyasi koşullardaki gelişmelerin 
etkisiyle çok uzun süreli olamadı.13 
Özellikle Balkanlardaki milliyetçilik 
akımları ve akabinde çıkan Balkan Savaşı, 
Osmanlı toplumunda da bir millet bilin-
ci ve buna bağlı milli bir iktisat arayışına 
neden olmuştur.  Bu arada milli bir ikti-
sat politikasının oluşturulmasında son 
derecede önemli olan belli sınırlar içinde 
tanımlanmış ve bütünlüğü bulunan bir iç 
pazarın gerçekleşmeye başlaması, bu siyasi 
gelişmelerin tetiklemesi ve İmparatorlu-
ğun Rumeli’den Anadolu’ya gerilemesiyle 

13 Osmanlı İmparatorluğunun iktisadi gelişme 
sorunu üzerine yapılan bazı çalışmalarda 
toplumun kapitalistleşememesinin arka pla-
nında, fiziki anlamda uluslararası sistemin ve 
konjonktürel gelişmelerin yarattığı kısıtların 
yanında, İslâm tasavvuf felsefesinin de önem-
li rol oynadığına dikkat çekilmektedir [(Sabri 
Ülgener. “İktisadi Gelişme ve Yenilenmemi-
zin Zihniyet Muhasebesi” (Ertuğ vd., 1959)]. 
Bu düşünürlerden biri olan Sabri Ülgener’e 
göre, iktisadi gelişmede toplumsal zihniyetin 
önemi büyüktür. Özellikle Batı tarzı bir 
iktisadi gelişim için Türk toplumunun 
gerçekleştirmekte zorunlu olduğu değişim, 
kapitalist bir toplumun gereklerini sağlamak 
şeklinde olmalıdır. Bu toplumsal değişi-
min belli başlı üç temel noktada gerçekleş-
miş olması gerekmektedir. Önce, serveti ve 
parayı piyasa ekonomisinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir şekilde değerlendirilmesini 
temin edecek rasyonel mekanizmaların 
oluşturulması gerekmektedir; ikinci olarak, 
elde edilen kazançların profesyonel iş 
adamları marifetiyle verimli alanlarda 
değerlendirmek ve bunu temin edecek 
mekanizmaları oluşturmak; son olarak da, 
iktisadi faaliyetlerin neticelerin hususunda 
disiplinli bir hesap ve muhasebe sistemi ve 
şuurunun toplumda yerleştirilmesini temin 
etmek (Sayar, 1998; 317-323). Elbette top-
lumsal zihniyette gerçekleştirilmesi gereke-
cek bu radikal değişimi yaratmak kapsamlı 
bir iktisat eğitimi ile mümkün olacaktır.

mümkün olmuştur. Bu dönemde milli bir 
kimliğe sahip iktisadi kalkınma politika-
sının oluşturulması, öncelikle sınırları 
tanımlanmış bir iç piyasasının varlığı-
nı, aynı zamanda bu piyasayı oluşturan 
bölgelerin de tek pazar olarak entegras-
yonunun sağlanmasını gerekli kılacak-
tır.  Osmanlı İmparatorluğu örneğinde 
siyasi gelişmeler belki de zorunlu olarak 
iç pazarın sınırlarını daha belirgin bir 
hale sokarken, bu sınırlar içindeki pazar 
entegrasyonunun sağlanması birtakım 
kısıtlar altında çalışıyor olsa da, gelişmiş 
ve etkin çalışan bir ulaştırma ağına ge-
reksinim duyacaktır (Kayam vd., 2011) 
ancak, bu ulaştırma ağı, İmparatorluğun 
Anadolu topraklarında henüz bulunma-
maktadır. Aslında bu dönemde milli bir 
iktisat oluşturma fikrine Almanya kay-
naklık etmiş ve Osmanlı ülkesinin ikti-
sadi kalkınması ve milli kimliğe sahip bir 
ekonominin oluşturulması için sanayileş-
meye hız kazandırılmasına ve bu nedenle 
de korumacılığa ihtiyaç olduğu görüşleri 
savunulmaya başlamıştır.14 I. Dünya Sava-
şı’nın neden olduğu dış konjonktürün de 
etkisiyle uluslararası iktisadi sisteme erişi-
mi kısıtlanan Osmanlı Devleti ticaret ya-
pabilme imkânlarını yitirmiş, gelişmiş bir 
sanayiden mahrum olmanın zorluklarıyla 

14 İçeriden Ziya Gökalp’ın desteğini alan bu 
görüşün dışarıdan örnek alınan fikir sahibi 
Friedrich List’tir.  Milli iktisadın taraftarları 
Türklerin Alman ulusunu örnek almalarını 
savunurken, Almanların iktisat dâhil her 
konuda milli bir hâkimiyet kurmayı amaç-
ladıklarını, Osmanlı Türklerinin de yük-
selebilmeleri için milleti referans almaları 
gerektiği savunulmaktadır. İktisat alanında 
da Türklerin, Almanların çok kısa zamanda 
yaptıklarını örnek alması gerektiği savunul-
maktadır (Toprak, 1982; s. 27).
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karşı karşıya kalmıştır.15  Milli sanayi ve milli iktisadın önemi Osmanlı toplumunda gi-
derek daha çok anlaşılmaya başlamış ve bu yöndeki görüşler o dönemde çıkmaya başla-
yan İktisadiyyat Mecmuası vasıtasıyla topluma yayılmaya çalışılmıştır.  İttihat ve Terakki 
Cemiyetinin mali desteği ile yalnızca 69 sayı çıkan bu derginin yazı kadrosunda Divan-ı 
Muhasebat Reisi Tevfik Hamdi Bey de bulunmaktadır (Toprak, 1982; s. 26).

15 I. Dünya Savaşı öncesinde, 15 milyon lira gıda, 30 milyon lira sanayi malı olmak üzere, toplam 
45 milyon Osmanlı lirası olan ithalatın %3’ünü bile, 1915 yılında Osmanlı Devleti’nin yapabilme 
imkânına sahip olmadığı anlaşılmaktadır (Toprak, 1982; s.24).

Belge 4: Mehmet Tevfik Hamdi Bey’in 1930 Yılında

İTÜ’de Yayımladığı İlk İktisat Kitabının Kapağı
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Aynı dönemde Mühendis Mektebinde 
okutulan iktisat dersinin içeriği konusun-
da elimizde resmi nitelikte bir bilgi mevcut 
değildir ancak, dersin muhteviyatı ile ilgi-
li doğrudan bilgiyi, Tevfik Hamdi Bey’in 
1912 yılında Yüksek Mühendis Mektebi 
Talebe Cemiyeti tarafından taş baskı ola-
rak basılan “İlm-i İktisat” ders notlarından 
elde edebilmekteyiz (Bkz. Belge 2 ve Tablo 
1).  Mehmet Tevfik Bey’in bu kitabı, öğ-
rencilerin derslerde tuttukları notların bir 
araya getirerek, kendi imkânlarıyla çoğalt-
maları neticesinde ortaya çıkmıştır.16 Ki-
tapta mevcut haliyle bir içindekiler listesi 

16 Okulun ne Hendese-i Mülkiye zamanın-
da, ne de Yüksek Mühendis Mektebinin ilk 
yıllarında öğrencilere derslerinde yarar-
lanacakları herhangi bir kitap verilmekte-
dir.  Öğrenciler kendi aralarında derslerde 
tutukları notlarını düzenleyerek bu dersle-
re çalışmaktadırlar. 1908 yılında mektebe 
girenler bir şirket kurmuş, Roneo makina 
almışlar ve ders notlarını bu makina ile 
çoğaltmışlardır (Uluçay ve Kartekin, 1958; 
s. 195).  1910-1913 yılları arasında birçok 
ders notu bu makinayla çoğaltılarak öğ-
rencilere verilmiştir ancak, 1923’ten sonra 
mektebe temin edilen iki matbaa makinası 
ile bu sorun halledilmiş ve bu tarihten sonra 
ders kitabı sayısı artırılabilmiştir. Mektebin, 
Yüksek Mühendis Mektebi olarak adlandı-
rıldığı 1928 yılı aynı zamanda Harf Devri-
mi’nin yapıldığı yıldır. Bu sebeple 1923 yı-
lında mektebe alınan baskı makinalarının  
tamamı değiştirilmiş ve eski harflerle basıl-
mış tüm eserlerin yeni yazıyla basılmasına 
başlanmıştır. Bu vesileyle “Yüksek Mühen-
dis Mektebi Kütüphanesi” adı ile yeni bir 
yayın serisi oluşturulmuş ve bu seriden ilk 
olarak 1930 yılında Ord. Prof. Dr. Kerim 
Erim’in mühendislikle ilgili bir kitabı olan 
“Nazari Hesap” basılmıştır (Uluçay ve Kar-
tekin, 1958; s. 419).  Bu serinin ikinci kitabı 
ise yine aynı yıl basılan, Tevfik Hamdi Biren 
Bey’in iktisat kitaplarının birinci cildidir.  
1944 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinin 
kurulmasına kadar bu seriden toplam 92 
adet kitap basılmıştır.

bulunmamaktadır.  Baştan sona başlıklara 
göz gezdirmek suretiyle bir tespit yapılın-
ca, dersin konulara göre yeterince ayrıntılı 
olmadığı anlaşılmaktadır.  Bunun, herhal-
de en büyük nedeni kitabın Tevfik Hamdi 
Bey yerine, onun anlattıklarından öğren-
ciler tarafından izlenip yazılabilenlerden 
oluşmasıdır ancak, mevcut içerik ayrıntılı 
bir şekilde incelendiğinde, dersin günün 
koşullarında yeterli sayılabilecek düzeyde 
bir ayrıntıya sahip olduğu kabul edilebilir.  
Mesela “sermaye” başlığı altında incelenen 
bölümde “tasarruf ”, “sabit” ve “mütedavil” 
sermaye kavramları ile “makina ve teçhizat” 
kavramlarına yer verildiği görülür. Yine bir 
örnek olmak üzere dış ticaret bahislerinde 
Osmanlı dış ödemelerine ilişkin istatistik-
lerin, başka kaynaklarda olmadığı kadar 
geniş bir analizi mevcuttur.  Dış ödemelere 
ilişkin tahminler bir yandan para konula-
rıyla ilişkilendirildiği gibi, bir yandan da 
para siteminin geçirdiği aşamaları yansıtan 
açıklamaları içermektedir.  Kredi kavramı 
ayrıntılı bir şekilde açıklanmakta, kredi 
kurumları üzerinde durulmakta ve kamu 
kredisi, bütün çeşitleri ve ülkelere göre 
tutarları ile ortaya konulmaktadır.  Kitap 
bugün iktisat öğretiminde izlenilen sıraya 
uygun olarak, mikro iktisat konularıyla 
başlayıp, makro iktisat konuları ile devam 
etmektedir.

1928 yılındaki Harf Devrimi doğal ola-
rak ilk etkilerini eğitim öğretim alanında 
göstermeye başlamıştır. Harf İnkılâbı’nın 
hemen ardından, belki de iktisat konusun-
da Latin harfleriyle basılmış ilk kitap ola-
bilecek bir kitabı Mehmet Tevfik Bey 1930 
yılında Yüksek Mühendis Mektebi matbaa-
sında bastırmıştır (Bkz. Belge 4). Bir yandan 
eski kitap ve belgelerin yeni harflere dö-
nüştürülmesi işi yapılırken, diğer yandan 
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bu durum kurumsal alanda da birtakım 
dönüşümlerin yapılmasına vesile olmuş-
tur.  Örneğin; bir yasası olmayan Yüksek 
Mühendis Mektebinin Cumhuriyet döne-
mindeki ilk nizamnamesi 1928 yılı içinde 
yapılan çalışmalarla hazırlanmaya başla-
mış ve hazırlanan bu nizamname 12 Ha-
ziran 1929 yılında Bakanlar Kurulundan 
geçmiştir. Bu nizamname, aslında Cum-
huriyet idaresinin ülke kalkınmasındaki 
önceliklerinin de ipuçlarını vermekte ve 
iktisadi kalkınmada teknik eleman ek-
sikliğinin önemine dikkat çekmektedir. 
Özellikle milli sınırlar içinde bir pazarın 
oluşturulması ancak bu sınırlar içindeki 
bölgelerin entegrasyonunun sağlanması 
ile mümkün olacaktır ve yukarıda deği-
nildiği gibi, bu entegrasyon da ancak bir 
ulaştırma ağının inşası ile gerçekleşecektir. 
Dolayısıyla bayındırlık işlerinde bu yönde 
yatırımların yapılmasının önemi büyüktür 
ve bu alandaki yatırımların hayata geçiril-
mesinde istihdam edilecek teknik işgücü-
ne ihtiyaç doğacaktır.

Resim 1:  Ord. Prof. Dr. 
Mehmet Tevfik Hamdi Biren            

(1867-1956)

Bu amaçlar doğrultusunda yapılan 
çalışmalarda rol alacağı düşünülen va-
sıflı insan gücünü yetiştirecek mektepte, 
öncelikle Yol ve Demiryolu Mühendisliği, 
Mimari ve İnşaat ile Su İşleri Mühendis-
liği bölümleri açılmıştır (Okay, 2009; s. 
32). Dahası nizamnamenin üçüncü mad-
desinde, Cumhuriyet idaresinin çağdaş-
laşma yolunda Yüksek Mühendis Mekte-
bine yüklemiş olduğu misyon şu şekilde 
ifade edilmektedir: “... her şubenin tahsili 
memleketin ihtiyacat-ı mahsusasını daimi 
surette nazar-ı dikkate alacaktır.” (Okay, 
2009; s. 34). Nizamnamenin, mektebin 
kurumsal yapılanmasına yönelik dü-
zenlemeleri arasında, muallimlerin yeni 
statülerinin belirlenmesi ve bu statülere 
göre organizasyonları ve bununla beraber 
müderrislik (profesörlük) pozisyonlarıy-
la, bu pozisyonlara atama ve yükseltme 
şartları hakkındaki düzenlemeler dikkat 
çekmektedir. İlgili nizamnamenin sekizin-
ci maddesi mektepte müderris olmanın 
şartlarını düzenlemekte ve yayımladığı 
bilimsel eserlerle kendini ispat etmiş, en 
az on sene yüksekokulda öğretmenlik yap-
mış ve bölüm başkanının teklifiyle Tedris 
Meclisinin üçte iki oyunu almış mektep 
hocalarının profesörlüğe yükseltilmesi 
düzenlenmiştir.17 Bu maddeye istinaden 
Tevfik Biren Bey ile birlikte, o dönemde 
profesörlüğe yükseltilen on altı bilim insanı 
İTÜ’nün ilk profesörleridir.  Tevfik Ham-
di Bey’in İTÜ nizamnamesinde belirtilen 
profesörlük koşullarına uygun olması, bir 

17 O günkü mevzuata göre atanan bu profesörlerin 
atamaları, dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından 
yapılmıştır (Okay, 2009; s. 34).
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iktisatçı olarak onu İTÜ’de profesörlüğe 
atanan ilk on altı kişi arasına sokmuştur. 
Tevfik Bey’in o günkü koşullara göre sahip 
olduğu bilimsel nitelikler bu atamaya bir 
ölçüde temel teşkil ederken, yine onun 
devlet yönetiminde sahip olduğu deneyim 
ve bilgi düzeyi de dikkatlerden kaçmamış-
tır. O günlerin Osmanlı aydınının niteliği 
ve yönelimleri dikkate alındığında, Mil-
letlerarası Akademik Tarih Araştırma-
ları Derneği gibi bir dernekte üyeliğinin 
bulunması Mehmet Tevfik Bey’in bir pro-
fesörlük için gerekli donanımları fazlasıyla 
haiz olduğunu göstermektedir (Gedikli, 
2005).  Neticede, Mehmet Tevfik Bey izle-
yen yıllarda ordinaryüs unvanını da almış 
İTÜ’lü bir iktisatçıdır.

Bu nizamname ile birlikte mektebin 
Yüksek Mühendis Mektebine dönüşmesi 
tamamlanmış, bu arada iktisat derslerinin 
içeriği de genişletilmiştir. Özellikle öğren-
cilerin mesleki hayatlarında karşılaşabi-
lecekleri sorunlar hususundaki endişeleri 
dikkate alınarak, ders içeriğine işçi-işveren 
ilişkileri ve iş yasası ve onun uygulamala-
rını içeren konular da eklenmiştir (Fın-
dıkoğlu, 1946).  Zira ekonomik kurumlar 
gelişmeye başlamış, iş hayatına yönelik 
yeni kurumlar ve yeni yasal düzenlemeler 
oluşturma yoluna gidilmiştir.  Doğal olarak 
bu yeniliklerin ders müfredatına da yansı-
ması bir zorunluluk haline gelmiştir ancak, 
burada dikkat edilmesi gereken bir husus 
da, dönemin iktisat kültürünün ve bunun 
neticesinde ortaya çıkan iktisat eğitim pra-
tiklerinin bunda etkisinin olabileceğidir.

İTÜ’deki bu gelişmelerin daha iyi 
değerlendirilebilmesi için, yine aynı 

dönemlerde iktisat eğitiminin müfredatında 
giderek daha çok önem kazandığı bir başka 
yükseköğretim kurumundaki durumla 
karşılaştırma yapmakta yarar vardır. Aynı 
dönemin önemli bir eğitim kurumu olan 
Darülfünun’da iktisat derslerine genel 
olarak farklı iki şubedeki eğitim müfredatı 
içinde yer verilmektedir.  Bunlardan 
birisi “Ulumü Edebiyat Şubesi”dir ki, 
bugünkü Edebiyat Fakültelerine benzer 
şekilde felsefe, tarih ve ahlak alanındaki 
derslerin yanında “İlmi İktisat” dersini 
de tedrisatında bulundurmaktadır.  Diğer 
şube ise, “Ulumü Hukukiye Şubesi” ki, 
günün koşullarında bugünkü Hukuk 
Fakültelerine benzeyen bir yapılanmadır 
ve iktisat dersleri bu şubedeki tedrisatlarda 
da yer almaktadır (Fındıkoğlu, 1946; s. 
51-54).  Buradan da anlaşılacağı gibi, o 
dönemde iktisat bilimi, müstakil bir eğitim 
programı şeklinde değil, daha ziyade diğer 
eğitim programlarını tamamlayıcılığıyla 
ön plana çıkan bir ders niteliğindedir.  
İktisat derslerine, Yüksek Mühendis 
Mektebi müfredatında da, ülkenin imarı ve 
kalkınmasında doğrudan rol alacak iktisadi 
organlarda görev yapacak uygulamacı 
teknik kadroların yetiştirilmesinde de 
tamamlayıcı bir ders olarak yer verilmiş; 
bu teknik eğitim süresince, mezunların 
iktisadi hayata atıldıklarında karşı karşıya 
kalabilecekleri iktisadi ve iktisadi konularla 
alakalı hukuki sorunları algılanmalarında 
ve uygun çözümler üretmelerinde 
kendilerine bir görüş kazandırılması 
amaçlanmıştır.

Mühendis Mektebinin 1928 yılın-
da Yüksek Mühendis Mektebi haline 
gelmesinden sonra ihtisas şubeleri açılmaya 



114

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 1 Ö. Günçavdı

başlamıştır. Böylece Yüksek Mühendis 
Mektebi, Cumhuriyet döneminde ülkenin 
sanayileşmesi ve imarı için gerekli vasıflı 
insan gücünün yetiştirilmesinde ve fik-
ri danışmanlık hizmetlerinde önemli bir 
kurum haline gelmiştir. Bu süre zarfında 
yükseköğretimin yapılandırılması yönün-
de birtakım çalışmalar yapılmış ve Yüksek 
Mühendis Mektebinin İstanbul Üniversite-
sine bağlanması bile düşünülmüştür ancak, 
bu görüş dönemin Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel tarafından kabul edilmeyerek, Yük-
sek Mühendis Mektebinin müstakil bir 
okul olarak faaliyetlerini sürdürmesinin 
önemi vurgulanmıştır (Uluçay ve Karte-
kin, 1958; s. 460). Maarif Vekili Hasan-Ali 
Yücel’in 4 Şubat 1943 tarihinde aralarında 
iktisatçı Mehmet Tevfik Hamdi Biren’in de 
bulunduğu Yüksek Mühendis Mektebinin 
tüm profesörlerinin davet edilmiş olduğu 
olağanüstü bir toplantıda, okulun İstanbul 
Teknik Üniversitesine dönüştürülmesi yö-
nündeki bir görüş genel kabul görmüş ve 
yapılan çalışmalar sonucunda da 20 Tem-
muz 1944’de Resmi Gazetede yayımlanan 
5761 Sayılı Kanunla İstanbul Teknik Üni-
versitesi (İTÜ) resmen kurulmuştur.

4. Yerel İhtiyaçlar ve İktisat 
Eğitiminde Yeni Yönelimler

Mehmet Tevfik Bey izleyen yıllarda 
iktisat müderrisliği görevine, bu yeni 
üniversite bünyesinde kurulan İktisat 
ve İdare Hukuku Kürsüsü’nde devam 
etmiştir. Oluşturulan bu kürsünün 

iktisadın yanında idare hukukunu da 
içermesi dikkat çekicidir.  Mehmet Tevfik 
Bey’in öncelikle Mülkiye eğitimli olması ve 
uzun yıllar valilik görevlerinde bulunması 
kendisini idare hukukunun uygulamaları 
konusunda son derecede bilgili bir 
konuma getirmiştir.18 Ekonomide ağırlığın 
kamu kesimine ait olduğu bir dönemde, 
elbette kamuya yönelik idare hukuku 
formasyonunun, yine ağırlıklı olarak 
kamuya ait kuruluşlarda bulunmasının 
mühendislik öğrencilerine faydalı olacağı 

18 Mehmet Tevfik Bey’in idareci vasıfları hu-
susunda mülkiyeden de arkadaşı olan Fazıl 
Necip Bey’in söyledikleri son derecede çarpı-
cıdır.  Fazıl Necip Bey, Mehmet Tevfik Bey’in 
yöneticilik tarzı için şunları söylemektedir: 
“... İktidarı, ilmi, namusu, faaliyeti vardı.  
Bunlar muvaffakiyete kifayet eden büyük 
meziyetlerdir.  Her muameleyi kanuna tev-
fik edecek, tereddüd ettiklerini meclisi ida-
reye gönderecek, yahut nezaretten soracaktı. 
Fakat o zamanlar işler böyle kolaylıkla hal-
lolunamazdı.  Evvela kanuna o kadar ehem-
miyet verilmezdi.  Kanun üçüncü, dördüncü 
derecede kalırdı...” (Pakalın, 1978; s. 402). 
Zira bu görüşler üzerinde düşünüldüğünde, 
Mehmet Tevfik Bey’in dönemindeki idari 
uygulamalar ve bu uygulamalarda hukukun 
önemi konusunda yeterince bilgi ve deneyim 
edinmiş olduğu anlaşılıyor.  Özellikle huku-
ka önem verilmediği bir dönemde hukuku 
öne çıkartarak ifa etmeye çalıştığı görevleri 
onun birçok sıkıntılı bölgede başarıyla yerine 
getirmesine de imkân sağlamış ve hukukun 
yönetimdeki rolü onun kafasında pekişmiş-
tir.  Kendi kişilik yapısının da etkisiyle belki 
de bu yönelim İTÜ’deki bu kürsü bünyesinde 
idare hukukunun da yer almasına imkân sağ-
lamıştır. 
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düşünülmüştür19 ancak, tüm bunlardan 
daha önemlisi, mühendis de olsa iktisadi bir 
organizasyonda çalışan teknik bir elemanın 
yöneticilik vasıfları kazanabilmesinin 
önemli unsurlarından birinin de onun 
faaliyet gösterdiği iktisadi ortamın 
kurumsal ve hukuki çerçevesi hakkında da 
bilgiye sahip olması gerektiği hususundaki 
inanışın, daha o zamanlardan itibaren 
İTÜ’deki mühendislik müfredatında yer 
etmeye başlamasıdır. Mehmet Tevfik Bey’in 
Mühendis Mektebi Mecmuasında kaleme 
aldığı bir yazıda, kürsünün iktisat yanında 
idare hukukunu da içine alan bir yapıda 
olmasının ipuçlarını bulabilmekteyiz:

19 Mehmet Tevfik Bey’in, Mühendis Mektebi 
Mecmuasının çeşitli sayılarında yayımlan-
dığı olan ve birbirinin devamı mahiyetinde 
uzunca bir makalesi kanunlar hususunda-
dır (Okay, 2007). Bu makalelerin yayım-
landığı sayılar şunlardır: (Biren, 1930b; s.1-
6), (Biren, 1930c; s.17-40), (Biren, 1930d; 
s.41-72), (Biren, 1931a; s.73-128), (Biren, 
1931b; s.129-169), (Biren, 1931c; s.161-176),          
(Biren, 1931d; s.177-224), (Biren, 1931e; 
s.225-236/1-8), (Biren, 1931f; s.237-240/9-
24). Mehmet Tevfik Bey bu derlemelerini, o 
dönemin İTÜ Rektörü’nün de görüşleri doğ-
rultusunda mühendis ve mimarları alakadar 
eden mevzuatlar konusunda bilgilendirmeyi 
sağlamak amacıyla yayına hazırladığını ifade 
etmektedir. Yeni çıkan yasaların bir araya ge-
tirilmesiyle oluşan bu derlemelerde yasalar 
hakkında Mehmet Tevfik Bey tarafından ya-
pılan herhangi bir değerlendirme bulunma-
maktadır.

“Devlet memuriyetinde bulunan, hususî 
şirket ve müesseselerde hizmet eden, yahut 
kendi hesaplarına çalışan mühendis ve 
mimarların işlerini kanun ve nizamlara 
tevfik için bir takım tetebbuatta bulunmak 
mecburiyetinden vareste olmadıkları 
şüphesizdir. (...) Vakıa mektepte hukuku 
idare dersi varsa da kısmen nazariyatı 
şamil olması tabiî olan bu derste mevcut 
kanunî ahkâm hakkında ziyade tafsilata 
girişilmesi programdaki saatlara nazaran 
kabil olamayacağından maada evvel ve 
ahır yetişmiş ve yetişecek mühendislerin 
san’atlarını icra ederken kanun ve nizamlara 
müracaat ihtiyacından kurtulmalarını da 
temin edemez...” (Biren, 1930b; s. 6).

Yine aynı yazıdan anlaşıldığı üzere, 
Mühendis Mektebi Mecmuasında mü-
hendis ve mimarların gerek kamu, gerekse 
özel sektör kurumlarında çalışırken tabi 
oldukları yasal mevzuat hakkında bilgi sa-
hibi olmaları hususunda Mektebin Rektö-
rü ile bir mutabakata varıldığına ve bunun 
neticesi olarak idare hukuku gibi bir mev-
zunun müfredatta yer aldığına işaret edil-
mektedir. Anlaşılacağı gibi bu temel yak-
laşım ve anlayış İTÜ’nün gelecekte ortaya 
koyacağı müfredatta yerel içeriğe vurgu 
yaparken, aynı zamanda bu müfredatın da 
temel gerekçelerinden birini teşkil etmeye 
devam etmiştir.
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Aynı dönemde İTÜ içinde kurulan 
yeni mühendislik programları ve artan iş 
yükleri nedeniyle, kurulan kürsünün ya-
pılanabilmesi için kürsüye yeni öğretim 
üyelerinin katılması kaçınılmaz olmuş-
tur. Prof. Dr. Reşat Nalbantoğlu’nun 
Almanya’da iktisat alanındaki doktora 
çalışmalarını tamamlamasının ardından, 
1937 yılında bu kürsüye katılmasıyla, önce 
Yüksek Mühendis Mektebinde, ardından 

İTÜ’de iktisat ve işletme dersleri giderek 
daha da ağırlık kazanmaya başlamıştır.20 

20 Prof. Dr. Reşat Nalbantoğlu Ekim 1909’da 
Akhisar’da doğmuş, 1929 yılında İzmir 
Lisesinden mezun olmuştur. İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesini 1932 yılında 
bitirdikten sonra, Münih Üniversitesinde 
iktisat öğrenimi görmüş ve 1937’de “Die In-
dustrialisierung der Türkei” çalışmasıyla “İk-
tisat Doktoru” unvanını almıştır. Mart 1937 

Resim 2:  İşletme Mühendisliği Fakültesinin Kuruluşunda Rol Alan İTÜ’lü 
Öğretim Üyeleri
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Prof. Dr. Nalbantoğlu hukuk alanında li-
sans eğitimi aldıktan sonra, Almanya’daki 
doktora çalışmalarında iktisat alanına yö-
nelmiş bir bilim insanıdır. Doktora sonra-
sı kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesinde başlamış olmasına rağmen, 
daha sonra Yüksek Mühendis Mektebine 
geçerek, doktora çalışmaları sırasında al-
mış olduğu Alman kültürünün etkilerini 
bu yeni kurumda icra etmiş olduğu aka-
demik ve yönetsel pratiklere yansıtmasını 
bilmiştir.

I. Dünya Savaşı süresince siyasi ve 
askeri alanlarda sıkı bir şekilde yürütü-
len Osmanlı-Alman ittifakının etki ve        

tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İkti-
sat Fakültesi asistanlığında bulunmuş, 1940 
yılında Yüksek Mühendis Mektebi İktisat 
Kürsüsü Doçentliğine atanmıştır. 1944 ta-
rihinde Yüksek Mühendis Mektebinin üni-
versite haline getirilmesiyle, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İktisat ve İdare 
Hukuku Kürsüsü Profesörlüğüne getirilmiş-
tir. 1958-1960 tarihleri arasında İTÜ İnşaat 
Fakültesi Dekanlığında bulunmuştur.  Ekim 
1961-Eylül 1962 tarihleri arasında Alman-
ya’da Frankfurt Üniversitesi İktisat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesinde misafir profesör ola-
rak bulunmuştur. 1971 tarihinde İTÜ Temel 
Bilimler Fakültesi’nin kurulmasıyla, bu fa-
kültenin İktisadi Gelişme Kürsüsü Başkan-
lığını üstlenmiştir. 1972 yılından sonra İTÜ 
İşletme Fakültesinin kuruluş çalışmalarını 
yürüten Prof. Dr. Reşat Nalbantoğlu, fakülte 
kurulduktan sonra Temmuz 1978 tarihinde 
İTÜ İşletme Fakültesi Dekanlığına seçilmiş-
tir. 1980 yılında aktif öğretim üyeliğinden 
ayrılan Prof. Dr.   Reşat Nalbantoğlu 2000 
yılının 10 Kasımı’nda vefat etmiştir.  Kendisi 
aynı zamanda 27 Mayıs 1960 askeri müda-
halesinin akabinde üniversitelerden uzak-
laştırılan 147’likler arasında da yer almıştır.

yansımalarını toplumsal ve kültürel hayatta 
görmemek neredeyse imkânsızdır. Os-
manlı ve akabinde Türkiye’deki bu Alman 
etkisinin güçlenmesinde Almanya’yı II. 
Dünya Savaşı’na götüren sürecin de büyük 
rolü bulunmaktadır. Zira ülkelerinden ka-
çan Alman bilim insanlarının daha yeni 
yapılanmaya başlayan Türk üniversitele-
rinde istihdam edilmeleri ve Reşat Nal-
bantoğlu gibi Türk öğrencilerinin yüksek 
tahsil ve doktora yapmak maksadıyla Al-
man üniversitelerine gönderilmeleri yük-
seköğrenim sistemimizde, etkileri bugün 
bile hissedilen önemli izler bırakmıştır. 
Bu izler üniversitelerimizin organizas-
yonel yapılanmasında, daha da önemlisi 
çeşitli alanlardaki eğitim müfredatının 
oluşumunda o yıllarda hâkim olan bakış 
açılarında gözlemlenebilmektedir. Özel-
likle, Türk yükseköğretimindeki Alman 
etkisinin izlerinden biri olan işletme ik-
tisadı kavramı, Türkiye’deki iktisat bili-
minin ve iktisat eğitiminin gelişimini ve 
geçirdiği evrimi anlayabilmek için son de-
recede önemlidir.

5. İTÜ’de İşletme İktisadı

Meşrutiyet sonrası dönemde ülkenin 
iktisadi olarak kalkınmasında kilit rol 
üstlenecek kurum ve kuruluşlar yaratıl-
masına ve bu kalkınma sürecinde ihtiyaç 
duyulacak olan vasıflı insan gücünün 
yetiştirilmesine büyük önem verildiği 
görülmektedir. Ortaya çıkan batı tarzı 
yeni kurum ve kuruluşlarda görev yapa-
cak, bilhassa mikro düzeyde kararlarla bu 
kurum ve kuruluşların sevk ve idaresinde 
rol üstlenebilecek insanların yetiştirilmesi 
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son derecede önem kazanmıştır21 ancak, 
bu görevi yerine getirebilecek ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin İmparatorluk’tan dev-
raldığı çok sınırlı sayıda eğitim kurumu 
bulunmaktaydı.  Bunlar Âli Ticaret Mek-
tebi ve Darülfünun’a bağlı Hukuk Mekte-
bi ile Mekteb-i Mülkiye’dir (Fındıkoğlu, 
1946). Cumhuriyet’in kurucu kadroları-
nın savaşın ardından iktisadi kalkınma-
nın önemini anlamış olmalarına rağmen, 
kendilerini daha ziyade sosyal ve kültürel 
reformların uygulamalarına yönelttik-
leri ve iktisadiyat ile ilgili kararları ise, 
sanki “iktisat erbabına” bıraktıkları gibi 
bir izlenim edinilmektedir. 1923 yılında 
İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongre-
si’nde iktisat eğitimi konusunda birtakım 
soruların ve sıkıntıların dile getirilmesine 
rağmen, sonuç bildirgesinde bu sorun-
ların çözümü yolunda alınan kararlara 
rastlanmaması Kongre süresince iktisat 
eğitimi konusunun çok fazla gündeme 
gelmediği hususunda bir izlenim edinil-
mesine neden olmaktadır (İlkin, 1972; s. 
3-38).  Aslına bakılırsa Cumhuriyet’in bu 

21 Kalkınma iktisadı literatüründe, ülkelerin 
içinde bulunduğu iç ve dış koşullarla uyumlu 
bir iktisadi sitemin varlığının önemi vurgu-
lanmaktadır. Bu iktisadi sistem ile bütünleş-
miş özel veya kamu kurum ve kuruluşların 
varlığı ve sistem ile etkin bir şekilde etkileşi-
mini sağlayacak mekanizmaların oluşturul-
masına da ayrıca dikkat çekilmektedir ancak, 
bu kurumlarda icra faaliyetlerinde buluna-
cak yetişmiş insan gücü çoğunu yokluğu 
ve/veya sınırlı miktarda oluşu kalkınmakta 
olan  ülkelerin zaman zaman karşı karşıya 
kaldıkları bir kısıt olarak ortaya çıkmaktadır. 
Kalkınma amacının gerçekleştirilebilmesi 
için dünya ile uyumlu kurumsal altyapının 
oluşturulmasının yanında, bu kurumların fa-
aliyetlerinin icra edilmesinde görev yapacak 
insan gücünün de yetiştirilmesi gerekecektir 
(Lewis, 1955).

ilk yıllarında mevcut durum veri kabul 
edilerek mevcut eğitim kurumları sayesin-
de yetiştirilecek olan vasıflı işgücü vasıta-
sıyla Batı tarzı bir ekonomik kalkınmanın 
temellerinin atılacağı düşünülmüş olabi-
lir.  Diğer bir deyişle, iktisadi kalkınma 
konusu Cumhuriyet’in kurucu kadroları 
nezdinde bir ölçüde eklektik bir şekilde al-
gılanmaktadır ve belli teorik  temellere da-
yanan, hareket şekli önceden planlanmış 
ve tanımlanmış bir politikaya dayalı değil-
dir.  Uzun yıllar boyunca böyle bir planın 
ortaya konulamadığı da bilinmektedir.22  
Böyle bir eksikliğin bulunması, elbette 
ülkedeki iktisat eğitiminin gerekleri hu-
susunda önemli bir rehberlikten mahrum 
kalınmasına neden olmuştur.  Bu koşullar 
altında iktisat eğitiminin içeriğinin tes-
pitinde ve oluşumunda rehberlik edecek 
düşüncelerin yokluğu, yerel koşullardan 
ve ihtiyaçlardan bağımsız olarak, birtakım 
uygulamaların dışarıdan alınmasına ze-
min hazırlamıştır.

İktisat bilimi bu hususta, bir yandan 
ülke ve genel ekonomi düzeyindeki 
iktisadi ilişkilere dikkat çekip bunların 
tahlillerini yaparken, aynı zamanda 
iktisadi karar birimleri düzeyinde ortaya 
çıkan yerel nitelikteki mikro ilişkilerin 
tahlili ve bu ilişkilerin düzenlenmesi hu-
susunda genel ekonominin ihtiyaçlarına 
cevap vermelidir. Bu sonuncu ihtiyaç kal-
kınma sürecinde olan bir ülkede, ilkine 
göre çok daha fonksiyonel bir ihtiyaçtır. 

22 O dönemdeki kadroları böyle bir eksiklik-
ten dolayı sorumlu tutmak çok doğru bir 
yaklaşım olmayacaktır.  Zira bugünkü anla-
mıyla iktisadi gelişme ve iktisadi kalkınma 
kavramları ile iktisadi kalkınma için gerekli 
yekpare iktisadi kalkınma politikalarına du-
yulan ihtiyaç II. Dünya Savaşı’nın hemen 
ardından ortaya çıkmıştır.
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Diğer bir deyişle, üretim birimlerinin karar 
alma şekillerinin ve temel fonksiyonlarının 
icrasının, o dönemde mevcut iktisat bilimi 
kapsamında ele alınması düşünülmektedir. 
Bu fonksiyonalist yaklaşımın, kalkınma-
sının başlangıç aşamasında olan, temel 
iktisadi birimlerinin organizasyonu ve 
fonksiyonel ihtiyaçlarının icrası itibarıyla 
kurumsallaşamamış bir ekonomide, bel-
ki de kaçınılmaz olarak benimsenmesi 
gereken bir yaklaşım olduğu kabul edile-
bilir.23  Bir yandan Almanların etkisi, di-
ğer yandan ülke gerçeklerinin yukarıda 
bahsedilen zorlamaları, Osmanlı ve aka-
binde Türkiye’deki eğitim kurumlarında 
takip edilen iktisat bilimi müfredatına etki 
etmiştir. Bu etki iktisat eğitiminin, iktisadi 
sistem ve ilişkilerinin çok karmaşıklaştığı 
ve bu ilişkilerin çok daha karmaşık araçlar 
ve yöntemlerle analizlerinin yapılabildi-
ği günümüzde gereksinim duyulabilecek 
müstakil bir iktisat müfredatı yerine, çok 
daha genel anlamda iktisadi birimlerin 
davranışları ve icra ettikleri fonksiyonları 
(belki de zorunlu olarak) esas alan teknik 
anlamda fonksiyonel bir eğitim müfredatı-
nı, tamamlayıcı nitelikte bir iktisat içeriğini 

23 Aslında Cumhuriyet’in kurucu kadroları 
doğrudan olmasa da, en azından dolaylı ola-
rak ülkenin iktisadi kalkınmasında rol oy-
nayacak olan kültürel ve toplumsal hayatın 
yeniden yapılanmasına yönelik reformlarla, 
bir bakıma sürdürülebilir bir kalkınmanın 
gereksinim duyduğu kurumları ve toplum-
sal yapılanmayı hayata geçirmeye büyük 
önem vermişlerdir. Belki iktisat eğitimi ve 
tercih edilen kalkınma stratejisinin mantığı 
ve/veya modeli hususunda açık bir beyanları 
olmamıştır. Günümüz iktisat literatüründe 
önemli bir yer teşkil etmeye başlayan yeni 
büyüme teorileri, ekonomik büyümede ku-
rumların önemine ciddi vurgu yapmaktadır 
(Acemoğlu, 2008). 

gerekli kılmaktadır.24 O dönemlerin iktisat 
bilimine yönelik olarak ortaya çıkan bu 
yaklaşım işletme iktisadı olarak adlan-
dırılmış ve hem müstakil olarak İstanbul 
Üniversitesi gibi büyük bir kurumda, hem 
de İTÜ gibi teknik bir okulda, mühendislik 
eğitimini tamamlayıcı bir şekilde ilgili eği-
tim müfredatında yer almıştır.

24 Günümüz iktisat bilimi, ampirik temelleri 
ne kadar güçlü ve karmaşık matematiksel 
yöntemlerle donanmış olursa olsun, sonuçta 
bir sosyal bilimdir ve toplumsal gerçekler 
üzerine inşa edilir. Toplumda ortaya çıkan 
ihtiyaçların karşılanmasına ve bunun 
neticesinde meydana gelen sorunlara 
cevap bulmaya çalışır. İktisadın toplumsal 
gerçeklerle ilişkisini koparmaya çalışmak 
ve müspet bilimlerde olduğu gibi, onun 
zaman ve mekân boyutundan arındırılarak, 
evrensel bir bilim dalı olduğuna (en azından 
birtakım temel iktisadi ilişkiler dışında) 
olması gerekenden daha fazla vurgu yapmak 
çok da doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 
Bunu en güzel şekilde şöyle ifade edebiliriz:  
Bugünkü teknolojik seviyemizle, örneğin 
tıpta geliştirilen bir ilaç ve bir tedavi yöntemi 
günümüzde olduğu kadar geçmişte de 
uygulama alanı bulunabilir ancak, bugünkü 
ekonomik gelişmişlik seviyesi ve piyasa 
yapılarımızın bir sonucu olan bir iktisadi 
yöntemin ve/veya bilginin tamamıyla farklı 
bir toplumsal ve ekonomik realiteye sahip 
olan geçmiş iktisadi sistemlerde, yukarıdaki 
örnekte olduğu kadar rahat bir uygulama 
imkânı olmayacaktır. Zira bugünün iktisat 
bilgileri bugünün iktisadi yapı ve sorunlarını 
açıklamaya yöneliktir.  Geçmişteki toplumsal 
ve iktisadi yapı farkları bugünkü iktisat 
bilgilerinin geçmişteki uygulama imkânlarına 
kısıtlama getirmektedir. Dolayısıyla iktisat 
ve elbette iktisat eğitimi, toplumların 
ekonomilerinin belli bir zamanda, belli bir 
toplumsal yapıya sahip olduklarında ortaya 
çıkan ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlar neticesinde 
meydana gelen sorunların çözümünü esas 
almaktadır. Yani iktisat bilimi, icra edildiği 
ekonomilerin sorunlarına cevap aramalıdır.  
Bu ihtiyaçlar bizi iktisat biliminde ve iktisat 
eğitiminde bir fonksiyonalist yaklaşımın 
gerekliliğine götürmektedir.
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Tablo 2:  Prof. Dr. Haydar Kazgan ve Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu’nun Başlıca 
Eserlerinden Örnekler

Prof. Dr. Haydar Kazgan’ın Başlıca Eserlerinden Örnekler
Finans ve  Şirketler Tarihi:
Sanayi Tarihi. 1982. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. 
Galata Bankerleri. 1990. İstanbul: Türk Ekonomi Bankası. 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Şirketleşme. 1991. İstanbul: Türkiye Öğretmenler Bankası 

(TÖBANK) 1991. 
Tarih Boyunca İstanbul Borsası. 1995. İstanbul: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası.
Osmanlı’da Avrupa Finans Kapitali. 1995. İstanbul: Yapı ve kredi Bankası.
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Bankacılık Tarihi. 1997. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği.
Cumhuriyet’in 75 Yıllık Sigortacısı Koç Allianz. 1998. (Alkan Soyak ve Murat Koraltürk ile 

birlikte). İstanbul: Koç Allianz.
Osmanlı’dan Günümüze Türk Finans Tarihi. 1999. İstanbul: İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 2000. (Murat Öztürk ve Murat Koraltürk ile birlikte). 

İstanbul: TCMB.
İstanbul’da Suyun Tarihi. 1999. (Sami Önal ile birlikte). İstanbul: İletişim yayınları.
İşletme İktisadı:
İşletme İktisadı. 1971. İstanbul: Yayıncısı Belli Değil.
İşletme Organizasyonu ve Yönetimi: Ders Notları. İstanbul: İTÜ.
Küçük İşletme Kuranlara Rehber. 1961. İstanbul: İTÜ.
Maden İşletme Ekonomisi. 1965. İstanbul: İTÜ.
Turizm İşletmeciliği Dersleri. İstanbul: İTİYO.

Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu’nun Başlıca Eserlerinden Örnekler
İşletme İktisadı:
İşletme İktisadı ve İdaresi. 1957. İstanbul.
İktisatçılar İçin İktisadi ve İdari Bilgiler. 1962. İstanbul: İTÜ.
Para, Kredi ve Bankacılık. 1967. İstanbul: Alagöz Yayınları.
Muasır Para Teorileri. 1965. İstanbul: İTÜ.
İşletme İktisadı. 1967. İstanbul: Alagöz Yayınları.
Dış Ticaretimiz ve Devalüasyon. 1969. İstanbul: Alagöz Maabası.
Gelişme İktisadı ve Türkiye’nin İktisadi Gelişmesi. 1981. İstanbul: İTÜ.
İşletmelerde Yatırım Planlaması. 1962. İstanbul.
Maliyet ve Fiyat. 1964. İstanbul: Anıl Yayınevi.
Fabrika Organizasyonu ve Personel İdaresi. 1964. İstanbul: Anıl yayınevi.
İşletme Finansmanı. 1963. İstanbul: Anıl Yayınevi.
İşletme İdareciliğinin Esasları. 1968. İstanbul: Alagöz Yayınları.

Not: Yukarıda Prof. Dr. Haydar Kazgan’ın sadece konuyla ilgili kitaplarına yer verilmiştir.  
Bunların yanında Prof. Dr. Kazgan’a ait iktisat tarihi alanındaki bilimsel çalışmanın 
tam listesi için bkz. Ertuğrul Tokdemir, Öner Günçavdı ve Saime S. Kayam (Der.). Yakın 
Tarihimizin İktisadi Panoraması içinde. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. 2010 
(basım aşamasında).
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İşletme iktisadı işletmeyi iktisadi bir 
bütün olarak görür ve temel inceleme 
konusu olarak da, işletme ve işletme 
fonksiyonlarını esas alır.  İşletme iktisadı, 
günümüzün iktisadi anlayışında yer aldığı 
gibi mikro ve makro düzeyde iktisadi 
ilişkilerin yanında, işletme düzeyinde 
de muhasebe, finansman, yönetim 
organizasyon ve personel sevk ve idaresi gibi 
konuları bünyesinde toplamaktadır (Erçek 
ve Üsdiken, 2011). 1936 yılında kurulan 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bu 
anlayışla kurulmuştur.25 Diğer bir deyişle, 
o günlerin İktisat Fakültesi, büyük ölçüde 
günümüz İşletme Fakültelerinin ilgi 
alanına giren konularına müfredatında yer 
vermektedir.  Doğal olarak böyle bir eğitim 
geleneğinden gelen iktisatçıların iktisadi 
konulara bakışları büyük ölçüde işletme 
düzeyinde konuları içerecektir.  Özellikle 
ilgili dönemde kamu ve özel kesimde 
görülen yetişmiş, vasıflı insan gücü 
eksikliği, bu gelenekle yetişenlerden ister 
istemez temel işletme fonksiyonlarının 
icrasında onlardan yararlanılmasını zaruri 
kılmıştır.  Bu müfredatla yetişen bilim 
insanlarının iktisat bilimine bakışlarının 
oluşumunda işletme iktisadı geleneğinin 
etkilerini, sonraki yıllarda yaptıkları 
bilimsel ve eğitsel çalışmalarda görmek 
mümkündür (Bkz. Tablo 2).

1923-1944 dönemi içinde hâkim olan 
tüm bu etkilerin belirleyiciliği altında 
kurulan İstanbul Teknik Üniversitesinde 
iktisat dersi müfredatında, hem Mehmet 
Tevfik Bey’den sonra kürsü başkanı olan 

25 İstanbul Teknik Üniversitesinde II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra görev yapan iktisatçı 
öğretim üyelerinin çok önemli bölümü 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 
lisans ve doktoralarını yapmış ve bu gelenekle 
yetişmişlerdir.

Prof. Dr. Reşat Nalbantoğlu’nun almış ol-
duğu eğitim formasyonu itibarıyla temsil 
ettiği Alman ekolünün etkisi, hem de za-
manla kürsüye katılan İstanbul Üniversi-
tesi İktisat Fakültesi mezunu ve eğitimleri 
boyunca büyük ölçüde Alman bilim adam-
larından ders almış ve işletme iktisadı ge-
leneği ile yetişmiş öğretim üyelerinin et-
kileriyle önemli dönüşümler yaşanmıştır. 
Yüksek Mühendis Mektebi zamanında 
çok daha pür iktisadi konulara yer verilen 
müfredatta, artık giderek artan işletme 
konularına da yer verilmeye başlanmıştır. 
İstanbul Üniversitesindeki doktoralarını 
bitirdikten sonra İTÜ’ye katılan ilköğ-
retim üyeleri arasında Prof. Dr. Haydar 
Kazgan ve Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu 
yer almaktadır.  Bu iki bilim insanı da, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde 
işletme iktisadı geleneğiyle yetişmişler ve 
bu geleneği İTÜ’ye taşımaya çalışmışlardır. 
Dahası İTÜ’de bulundukları dönemde bile 
İstanbul Üniversitesi ile akademik ilişkile-
ri devam etmiş, zaman zaman bu üniver-
sitede lisans ve yüksek lisans düzeyinde 
dersler vermişlerdir.  Bu onların İstanbul 
Üniversitesindeki gelişmelerle ve akade-
mik ortamla sürekli bir etkileşim içinde 
olmalarının yolunu açmıştır. Her iki ik-
tisatçının da kariyerlerinin ilk yıllarında 
yapmış oldukları bilimsel faaliyetlere ve 
verdikleri derslere bakıldığında, ağırlıklı 
olarak işletme konularına yöneldikleri 
görülmektedir. Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğ-
lu’nun pür iktisadın yanında, işletme ko-
nularında teknik birtakım ders kitapları 
yazdığı görülmektedir.

Ancak, Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu’nun 
en önemli bilimsel katkısının kalkınma 
iktisadı alanında olduğu düşünülebilir. 
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Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşme 
çabalarının yoğunlaştığı, buna bağlı olarak 
birçok iktisadi sorunun baş gösterdiği bir 
dönemde Türkiye’nin kalkınma politikası 
ve neticesinde çıkan problemlerin çözümü 
konusunda iktisatçılar arasında ortaya 
çıkan tartışmalar dikkat çekicidir. İTÜ 
iktisatçılarından Prof. Dr. Hatipoğlu bu 
dönemde ortaya attığı görüşleriyle, bu 
tartışmalarda kendine önemli bir yer 
edinmiştir. Türkiye ekonomisinin gelişme 
sürecini açıklamaya yönelik uzun yıllar 
yaptığı inceleme ve gözlemlere dayanarak 
ortaya koyduğu görüşlerinden oluşan 
kitabını 1978 yılında yayımlamıştır 
(Hatipoğlu, 1978). Prof. Dr. Haydar Kazgan 
ise, iktisatçı olmasına rağmen yıllarca 
personel ve ücret yönetimi, proje yönetimi, 
enflasyon muhasebesi gibi dersleri vermiş 
ve izleyen yıllarda kurulacak olan İşletme 
Fakültesinde de Yönetim Organizasyon 
Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.  Prof. 
Dr. Haydar Kazgan’ın, bilimsel çalışma 
alanları arasında yer alan finansal tarihi 
gibi bir konuya yönelmesinde ve hatta bu 
alanda Türkiye’de Finans Tarihi alanının 
önde gelen isimlerden biri olmasında, belki 
bir ölçüde işletme iktisadı geleneğinin 
etkisinin olduğu kabul edilebilir (Bkz. Tablo 
2).26 Tarihe olan yakın ilgisi sebebiyle, Prof. 
Dr. Kazgan uzun yıllar İTÜ’de inkılap tarihi 
dersleri de vermiştir.  Prof. Dr. Kazgan’ın 
iktisat ve işletme tarihçiliği alanında 
başlatmış olduğu gelenek günümüzde 
bir ölçüde Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir 
tarafından sürdürülmektedir. İktisatçıların 
İTÜ gibi teknik bir eğitim kurumunda 
kendilerine yer edinebilmelerinin arkasında, 
sanayileşmenin tartışıldığı bir dönemde 
yapılan teknik danışmanlıkların, bir 

26 Prof. Dr. Haydar Kazgan’ın akademik yaşamı 
ve bilimsel çalışmaları için (Tokdemir vd., 
2011).

teşebbüs veya faaliyetin mühendislik 
açısından yapılabilmesinin yanında, 
yapılanın korunabilmesi ve ekonomik 
olarak sürdürülebilirliğinin temini 
gibi konularda duyulan ihtiyaçların rol 
oynamış olacağı ve bu ihtiyacın da İTÜ 
bünyesindeki iktisatçılarla karşılanma 
isteğinin olduğu düşünülebilir. Yine aynı 
dönemlerde Devlet Planlama Teşkilatında 
İktisadi Planlama Dairesi Başkanlığı, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyeliği 
(12 Ekim 1975-12 Eylül 1980) ile Maliye 
Bakanlığı görevlerinde bulunmuş 
deneyimli bir iktisatçı bilim insanı olan 
Prof. Dr. Besim Üstünel İTÜ bünyesinde 
çok uzun yıllar iktisat dersleri vermiştir.  
Prof. Dr. Üstünel’in yazmış olduğu 
Ekonominin Temelleri (Üstünel, 1997)27 
adlı kitap, uzun yıllar İTÜ’de mühendislik 
programlarındaki iktisat derslerinde 
ders kitabı olarak kullanılmıştır.28 Ayrıca 
Prof. Dr. Üstünel İşletme Mühendisliği ve 
akabinde kurulan İşletme Fakültesinde de 
uzun yıllar dış ticaret dersi vermiştir.

İktisat, işletme ve özellikle iş hukuku 
alanında doktora yapmış öğretim üyeleri 
ile kadrosu zenginleştirilen İktisat ve 
İdare Hukuku Kürsüsünün ismi daha 
sonra İktisat ve İş Hukuku Kürsüsüne 

27 Üstünel (1997)’in ilk baskısı 1969 yılında 
Ankara’da yapılmıştır.

28 Prof. Dr. Üstünel gerek İTÜ’deki mühendislik 
programlarındaki iktisat derslerini, gerekse 
İşletme Fakültesi müfredatındaki iktisada 
giriş ve uluslararası iktisat gibi dersleri çok 
uzun süre yarı zamanlı öğretim üyesi olarak 
vermiştir. Prof. Dr. Haydar Kazgan ve Prof. 
Dr. Zeyyat Hatipoğlu ile birlikte İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan 
Prof. Dr. Besim Üstünel bürokrat ve siyasetçi 
olarak iktisadın çeşitli uygulama alanlarında 
da yer almıştır. Kendisi meslek hayatına An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesin-
de başlamış, İstanbul’a döndüğünde İTÜ’de 
ders vermiştir.
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dönüştürülmüştür.29 İTÜ’de ortaya çıkan ve 
büyük ölçüde işletme iktisadı geleneğinin 
bir neticesi olduğu düşünülebilecek bu 
gelişme de, mikro düzeyde işletmelerin 
personel ve istihdam fonksiyonlarının 
bir türevi olarak ortaya çıkan iş hukuku 
konularının da iktisat, belki daha doğru 
bir ifadeyle işletme iktisadı kapsamı 
altında düşünülmüş olmasıdır. Konu, 
ülkenin kalkınmaya başladığı dönemlerde 
ortaya çıkan ve giderek önem kazanan 
işçi-işveren münasebetlerindeki artış 
ve buna bağlı sorunların çözümünde, 
daha çok ihtisaslaşmış bir hukuk dalına 
duyulan ihtiyaç nedeniyle, giderek 
önem kazanmıştır. Daha önceleri hukuk 
fakültelerinde ayrı bir ihtisas alanı olarak 
bile bulunmayan iş hukuku dalı, İTÜ 
içinde İktisat ve İş Hukuku Kürsüsü içinde 
gelişmeye başlamış ve izleyen yıllarda bir 
kürsü haline gelerek, Türkiye’nin en iyi iş 
hukukçularını bünyesinde barındırmıştır.30  
Kürsüde yer alan bilim insanları 
Türkiye’deki iktisadi hayata yönelik çalışma 
ve düşünceleriyle hem özel kesimde, hem 
de kamu kurumları ile üniversitelerdeki 
bürokrat ve bilim insanlarının zamanla 
takdirlerini toplamasını bilmişlerdir.  Bu 
bilim insanları arasında yer alan Prof. 
Dr. Münir Ekonomi’nin, iş hukuku 
alanında doktora yapmış ilk Türk bilim 

29 Bu konulardaki bilgilerini benimle paylaşan 
Prof. Dr. Yücel Candemir’e şükranlarımı 
sunmayı bir borç bilirim.

30 Mehmet Tevfik Bey’in genel anlamda 
mühendislerde hukuk bilgisinin gerekliliği 
hususundaki görüşlerinin bu noktada 
geçerliliğini koruduğunu ifade edebiliriz. 
İyi bir mühendis yahut mimarın gerek özel 
sektörde, gerek kamu sektöründe ve gerekse 
kendi hesabına çalıştığında ve edindiği 
mesleği icra ettiğinde, faaliyet gösterdiği 
iktisadi ortamdaki iktisadi münasebetleri 
düzenleyen hukuki yapı hakkında bilgi 
sahibi olması gerektiği düşünülmektedir.

insanı olduğunu belirtmekte yarar 
vardır. Prof. Dr. Münir Ekonomi, hukuk 
fakültelerinde seçimlik ders olarak 
okutulmakta olan iş hukuku derslerinin 
İstanbul Teknik Üniversitesinde zorunlu 
ders olarak programlarda yer almasının 
sorumluluğunu taşıyarak, Türkiye’de iş 
hukukunun gelişmesinde etkili olmuş 
ve kürsü arkadaşlarıyla birlikte bir ekol 
oluşturmuştur.  Prof. Dr. Münir Ekonomi, 
ülkemizde akademik kariyerinin tüm 
aşamalarını –doktora, doçentlik ve 
profesörlük– iş hukuku ve sosyal güvenlik 
biliminde geçirmiş ilk akademisyenlerden 
biri olma özelliğini de taşımaktadır.

İktisat ve İş Hukuku Kürsüsünde yer 
alan iktisatçı ve hukukçu öğretim üyeleri 
1962-1970 döneminde İTÜ içinde İnşaat, 
Mimarlık, Makine, Elektrik, Maden ve 
Kimya Fakültelerinde iktisat, işletme ve iş 
hukuku derslerini vermiştir.  1970 yılında 
yapılan bir üniversite reformu ile İTÜ 
beş yıllık yüksek mühendis yetiştirme 
uygulamasına son vererek 4+2 şeklinde 
lisans ve yüksek lisans uygulamasına 
geçmiştir.  Bu dönüşüme paralel olarak İTÜ 
bünyesinde bir Temel Bilimler Fakültesi 
kurulmuş ve mevcut olan İktisat ve İş 
Hukuku Kürsüsü, iki kürsüye ayrılarak bu 
fakülte bünyesine dâhil edilmiştir.  Bu 
yeni kürsüler, İktisadi Gelişme ile Genel 
İktisat Kürsüleridir. Dikkat edilecek 
olursa, bu yeni kürsülerde yer alan öğretim 
üyeleri mühendislik programlarında 
iktisadın yanında, hukuk ve işletme 
dersleri vermekte olmalarına rağmen, 
böyle bir yeni yapısal organizasyonda fiili 
olarak icra edilen fonksiyonları esas alan 
bir kürsüleşmeden uzak durulmuştur.  
Bunda büyük ölçüde ülkede hâlâ etkili olan 
“işletme iktisadı” kültürünün ve hukukun 
da bunun bir parçası olarak görülmesinin 
rolü olduğu düşünülebilir.
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Mühendislerle iktisatçıların bir arada 
bulunmalarının zamanla karşılıklı etki-
leşim kanallarının oluşmasına da imkân 
sağladığı görülmektedir. Özellikle Tür-
kiye ekonomisinde salt mühendislik çö-
zümlerinin ve bir projenin teknik olarak 
yapılabilirliğinin önemi giderek azalmaya 
başladığı bir dönemde, teknik insanlarla 
iktisatçılar arasında etkileşim kanalları da 
oluşmaya başlamıştır.  Bilhassa geçmişte, 
yapmanın, teknik olarak imal etmenin, 
ama ne pahasına olursa olsun imal ede-
bilmenin önemli ve ekonominin üretime 
aç olduğu dönemlerde, kaynak kullanım 
maliyeti gibi kavramların oluşmadığı o 
yıllarda, salt mühendislik uygulamala-
rı dikkat çekmekte ve kabul görmektedir 
ancak, ekonominin kaynak sıkıntılarına 
maruz kaldığı yeni dönemde artık salt 
teknik yapılabilirliğin yanında, projelerin 
ekonomik değerlendirmelerinin de önem-
li olduğu kabul görmeye başlamıştır. İşte 
bu değişen eğilimlerin de etkisiyle, 1970’li 
yılların başlarında, İTÜ İnşaat Fakülte-
sinde ülkenin ulaştırma yatırımlarında-
ki artışların ortaya çıkardığı bir ihtiyaçla 
oluşturulan “ulaştırma mühendisliği” 
yüksek lisans programı ve bu programda 
yer alması düşünülen bir ulaştırma eko-
nomisi dersine duyulan ihtiyaç İTÜ’lü 
iktisatçılarla İTÜ’lü mühendisler arasında 
karşılıklı bir etkileşime vesile olmuştur. Bu 
dönemde İTÜ’lü bir iktisatçı olan Prof. 
Dr. Yücel Candemir’in İnşaat Fakültesi 
öğretim üyeleriyle olan etkileşimi, akade-
mik çalışma alanına yeni bir boyut kazan-
dırmıştır.  Bu etkileşim onun, daha önce 
Türkiye ekonomisinin o günlerdeki iktisa-
di sorunlarını dikkate alarak hazırlamayı 
düşündüğü doçentlik tezinin konusunun 
ulaştırma ekonomisi alanında bir konuya 

kaymasına neden olmuştur.31  Bu durum 
Prof. Dr. Candemir’in izleyen yıllardaki 
çalışma alanında önemli bir farklılaşmaya, 
bununla birlikte bahsi geçen yüksek lisans 
programıyla bugünlere kadar süren aka-
demik bir işbirliğine yol açmıştır.

6. İşletme İktisadından 
İşletme Mühendisliğine 
Geçiş

Türkiye’deki iktisat eğitiminde ve en-
düstriyel pratiklerin oluşmasında önemli 
bir rol üstlenmiş olan işletme iktisadı 
geleneğinin İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesindeki varlığı, 1968 yılında yine 
aynı üniversitede İşletme Fakültesinin 
kurulmasıyla kesintiye uğramış ve işlet-
me iktisadı geleneğinde önemli bir ayrış-
ma meydana gelmiştir.  II. Dünya Savaşı 
sonrasında, Amerika ile artan iktisadi ve 
siyasi ilişkilerin neticesinde, Türkiye’de 
olduğu gibi tüm dünyada kendini hisset-
tiren Amerikan etkisi işletme ve iktisat 
eğitiminin birbirinden ayrışmasında da 
görülmeye başlamıştır (Üsdiken, 2005; s. 
255-270).  Önce İstanbul Üniversitesinde, 
Amerikan Ford Foundation, Harvard Üni-
versitesi ve Türk özel şirketlerinin katkıla-
rıyla, İşletme İktisadı Enstitüsü kurulmuş 
ve birtakım bilim insanları çeşitli burs 
programlarıyla Amerika’ya Harvard Üni-
versitesine gönderilmiş ve bu üniversite-
deki işletmecilik uygulamaları konusunda 
bilgi ve deneyim edinmeleri temin edilmiş-
tir.32 Bu bilim insanları yurda dönüşlerinde 

31 Prof. Dr. Yücel Candemir’in 1980 yılında vermiş 
olduğu doçentlik tezi “Türkiye Özelinde İktisadi 
Gelişmede Ulaştırma Kesimi ve Demiryolu – 
Karayolu Rekabeti” başlığını taşımaktadır.

32 Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu, Prof. Dr. Haydar 
Kazgan ve eşi Prof. Dr. Gülten Kazgan da, 
Amerika’ya gönderilen bu bilim insanları 
arasındadır.
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İşletme İktisadı Enstitüsünün kuruluşunda 
görev almışlar ve uzun yıllar bu enstitü-
deki programlarda dersler vermişlerdir. O 
dönemde ülkenin karşı karşıya kaldığı ye-
tişmiş yönetici eksikliğinin giderilmesi ve 
yine o günün koşullarında Amerikan tarzı 
modern bir işletme eğitim tedrisatından 
geçmiş yönetici adaylarının yüksek lisans 
eğitimlerinin bu enstitü kanalıyla yapıl-
ması düşünülmüştür (Günçavdı, 2009; s. 
261-266).  Enstitünün, Harvard Üniversi-
tesinin İşletme Okulunun müfredatı esas 
alınarak, akademisyenler ile iş adamları-
nın bir arada yer aldığı kurullarla idare 
edilmesi planlanmış ve böylece özel sektör 
ihtiyaçlarına yönelik, doğrudan ve fonksi-
yonel eğitim programlarının oluşturulma-
sına hizmet etmesi amaçlanmıştır. Bu yolla 
yerel ihtiyaçların eğitim müfredatlarına 
yansıması temin edilmiştir. Özellikle lisans 
düzeyindeki eğitimlerini teknik alanlarda 
yapmış olan yönetici ve yönetici adaylarına 
işletme konularında bilgi birikiminin bu 
enstitüdeki yüksek lisans eğitimi ile sağ-
lanması amaçlanmıştır.33  İTÜ’lü birçok 
iktisatçı da buradaki programlarda dersler 
vermiş, bu enstitüdeki uygulamalarla 

33 Bu eğitim programlarının Türk özel sektörün-
deki mühendislerin Türk sanayi kuruluşlarında 
yönetici vasıflarıyla donanmalarında büyük 
katkılarının olduğunu iş adamı ve yöneticile-
rimizin anılarında görebilmekteyiz.  Günümüz 
holdinglerinin birinde üst düzeyde bir görev 
yapan ve geçmişte bu eğitim programına katıl-
mış olan yönetici adayı bir mühendisin İşletme 
İktisadı Enstitüsüne katılmasının amacının, bir 
mühendis olarak kendilerine lisans eğitimleri 
süresince para, finansman ve kârlılık gibi temel 
işletmecilik nosyonlarına yabancı olarak yetiş-
miş olduklarını, günlük işletme pratiklerinde 
son derecede önemli olan bu nosyonları da, 
ancak yüksek lisans seviyesinde İşletme İkti-
sadı Enstitüsünde aldıkları eğitimle giderebil-
diklerine olan inanç olduğunu ifade etmektedir 
(Günçavdı, 2009; s. 265).

birlikte, ekonomide duyulan yerel ihtiyaç-
ları çok yakından görebilme imkânına eriş-
mişlerdir.

Aslında sanayileşmenin önem kazandığı 
1950’li yılların ikinci yarısı ve özellikle 
1960’larda Türk sanayiinin en önemli 
sorunu kurulan işletmelerde sevk ve idare 
işlerini yapacak yöneticilerin mühendis 
kökenli olması ve bunların hem nitelik, 
hem de sayı olarak yeterli olmamasıydı. 
Önceki yıllarda ihtiyaç duyulan teknik 
eleman eksiklikleri teknik eğitimler ve 
yurt dışına göndermeler yoluyla bir ölçüde 
giderilmiş ve sanayinin “teknik olarak 
üretebilme” sıkıntısı kısmen giderilmiştir.  
O günkü piyasa koşullarında piyasaların 
mala, üretime aç durumu, bir ölçüde ne 
üretirseniz satabildiğiniz, hangi maliyetle 
olursa olsun üretebildiğiniz bir ortamın 
oluşmasına imkân vermekteydi ancak, 
1960’lara gelindiğinde artık sanayileşmenin 
o zamanki koşullarında karşı karşıya 
kalınan en önemli sorunu işletmelerde 
maliyet ve kâr nosyonlarına göre sevk 
ve idare işleri yapacak idareci kadroların 
eksikliğidir.  İşte daha 1954 yılında İşletme 
İktisadı Enstitüsünün kurulma amacı da, 
en azından sanayide tecrübe kazanmış 
mühendisleri, sevk ve idare biliminin bilgi 
ve imkânlarıyla donatmak, onlara iktisat 
nosyonu verebilmektir.34

34 Türk ekonomisindeki özel sektör ve kamuda 
yönetici eleman eksikliğini giderebilmek için 
büyük ölçüde Amerika’nın yardımlarından 
yararlanılarak İşletme İktisadı Enstitüsü 
dışında da birtakım eğitim kurumları kurul-
muştur. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi 
Enstitüsü; Birleşmiş Milletlerin, Amerika ve 
Uluslararası Çalışma Örgütünün destekleriy-
le kurulmuş bir eğitim kurumudur. Sevk ve 
İdare Derneğinin kuruluşu da, 1962 yılında 
Ford Foundation ve Amerikan Yardım He-
yeti katkılarıyla gerçekleşmiştir (Günçavdı, 
2009; s. 265).
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1970’li yıllar dünya ve Türkiye için ol-
dukça sıkıntılı geçmiştir. 1960’ların dün-
yasında mal ve hizmete aç ekonomilerde, 
piyasaların üretime doyurulması önemli-
dir.  Kalkınma ve sanayileşme için hiçbir 
harcamadan kaçınılmamaktadır ancak, 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 
zaman zaman sanayileşmenin finansmanı 
sorunuyla karşılaşılmış ve bu sorunlar 
bazı dönemlerde ekonomik krizlerle so-
nuçlanmıştır; fakat zaman zaman kriz-
lerin ardından kalkınma ve sanayileşme 
politikalarında gerekli dönüşümler sağ-
lanamamıştır. Giderek, sanayileşmek için 
kullanılabilecek mali kaynaklar azalmış; 
ama kaynak kullanımlarındaki öncelik-
lerde buna koşut değişiklik yapılamamış-
tır.  İktisadi olarak kıtlaşan kaynakların 
fırsat maliyetlerinin farkına yeterince va-
rılamamıştır. Dahası, üretimde söz sahibi 
olan teknik donanımlı kadrolar üretimi 
öne çıkarırken, bir ölçüde teknik eğitim 
formasyonları neticesinde oluşan bu yak-
laşımın etkisiyle, ülkedeki yatırımların 
planlanmasında kapasite fazlalıklarının 
yaratılmasına meydan vermişlerdir. Artık 
Türkiye’deki sanayileşmede üretim ve bu 
üretimi gerçekleştirecek teknik kadrola-
rın yetiştirilmesinin yanında, neyi, nasıl 
ve hangi maliyetlerle üretebileceğine ka-
rar verebilecek, bu üretim için gerekli ve 
uygun organizasyonları tasarlayabilecek 
insan tiplerine de ihtiyaç ortaya çıkmıştır.

1960’larda İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi ile başlayan lisans düzeyindeki 
işletme eğitimini alarak mezun olanların, 
üretime ilişkin teknik konularda yetersiz 
kalacakları; işletmelerin sevk ve idaresine 
salt kâr ve maliyet odaklı bakarak, 
işletmelerdeki teknik kadrolarla aralarında 

bir iletişim sorunu yaşanabileceği 
düşünülmüştür.  Benzer bir eksiklik de, 
mühendislerin işletme fonksiyonları ve 
iktisadi karar verebilme konusundaki 
donanımlarında ve işletmelere salt üretim 
birimi olarak bakmalarında ortaya 
çıkıyordu. 1950’lerde İşletme İktisadı 
Enstitüsünün kuruluşuna ön ayak olan 
ve bu kurumda uzun yıllar mühendislere 
işletme ve iktisat dersi veren İTÜ’lü öğretim 
üyeleri, bu amaçla İTÜ’de farklı işletme 
eğitimi arayışlarına yönelmişlerdir.  Bu 
kadroların özellikle bir teknik üniversitede 
olmaları nedeniyle, iktisatçı ve işletmeci 
olarak sanayinin teknik sorunlarıyla iç içe 
olan mühendislerin işletme ve ekonomi 
mantığıyla düşünebilme eksikliklerini 
hissetmeleri, bu arayışı hızlandıran bir 
etmen olmuştur.

1968 yılında İstanbul Üniversitesi İşlet-
me İktisadı Enstitüsünden İşletme Fakülte-
sine doğru kurumsal anlamda bir dönüşüm 
yaşanırken, eş anlı olarak İTÜ’deki ikti-
satçılarda da benzer bir dönüşümün ara-
yışı başlamıştır. İstanbul Üniversitesinde 
oluşturulan İşletme programı, salt işletme 
fonksiyonlarına yönelik vasıf geliştirmeyi 
amaçlayan, daha çok Amerikan tarzı bir 
işletme eğitimini temel almaktaydı. Kıta 
Avrupası’nın etkisi altında olan bir tek-
nik üniversitede olmanın getirdiği bir ba-
kış açısıyla, İTÜ’deki arayışlar ise, işletme 
fonksiyonlarının icrasında mühendislik 
anlamında da birtakım bilgi ve becerilerin 
geliştirilmesinin önemini benimsemiş ve 
bu sebeple arayışlar daha çok Avrupa’daki 
örneklere yönelmiştir. Aslında bu noktada 
Prof. Dr. Reşat Nalbantoğlu’nun Almanya 
ve Alman üniversiteleri ile olan sıkı bağları 
nedeniyle ve belki biraz da İstanbul Üni-
versitesi İşletme Fakültesinin kurulmasının 
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etkisiyle, 1970’li yılların hemen başında 
Berlin Teknik Üniversitesinde bulunan 
İşletme Mühendisliği programıyla ilgilenil-
meye başlanmıştır.35 Fakat İTÜ’lü iktisatçı-
lar Türkiye’nin hem siyasal, hem de ekono-
mik anlamda ABD’ye doğru yönelimlerini 
gözlemleyerek, ABD üniversitelerinde de 
benzer programların varlığını araştırmaktan 
geri durmamışlardır (Üsdiken, 2004; s. 255-
270).  Bu görev daha önce Amerika’da işlet-
me konusunda birtakım üniversitelerde bu-
lunmuş olan Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu’na 

35 Bu konuda bilgilerini benimle paylaşan 
Prof. Dr. Münir Ekonomi’ye şükranlarımı 
sunmayı bir borç bilirim.

verilmiştir ancak, bu çalışmaların semeresi, 
ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve siyasi 
sıkıntıların da etkisiyle ancak 1977 yılında 
alınabilmiştir.36

36 Dikkat edileceği gibi, bu dönemdeki arayış-
lar salt iktisat eğitimi veren bir lisans prog-
ramının oluşturulmasından ziyade, işletme 
eğitimi veren bir lisans programının oluştu-
rulmasına yönelmiştir. Bu tercihin yapılma-
sında bir yandan İstanbul Üniversitesindeki 
İşletme Fakültesi açma yönündeki gelişmele-
rin etkisi, diğer yandan da işletmecilik konu-
sunda bir eğitimin teknik üniversitede daha 
somut ve fonksiyonel bir eğitim olarak algı-
lanmasının etkisi olduğunu düşünmek, sanı-
rım çok da yanlış olmayacaktır. 

Tablo 3:  İşletme Mühendisliği Fakültesi Kuruşundaki Kadro

Unvan Alanı Kürsü

Reşat Nalbandoğlu Profesör İktisat İktisadi Gelişme 
Zeyyat Hatiboğlu Profesör İktisat Genel İktisat
Haydar Kazgan Profesör İktisat Genel İktisat
Aydın Aydıncıoğlu Profesör İktisat Genel İktisat
İlban Onur Doçent İktisat Genel İktisat
Ayhan Toraman Doçent İktisat Genel İktisat
Yücel Candemir Dr. İktisat İktisadi Gelişme
Selçuk Abaç Dr. İktisat Genel İktisat
Ümit Şenesen Dr. İktisat Genel İktisat
Ertuğrul Tokdemir Dr. İktisat İktisadi Gelişme
Zafer Tunca Dr. İktisat İktisadi Gelişme
Abdurrahman Arıman Dr. İktisat Genel İktisat
Cudi T. Gürsoy Doçent İşletme İktisadi Gelişme
Ahmet İpekçi Doçent İşletme Genel İktisat
Münir Ekonomi Profesör Hukuk İktisadi Gelişme
Öner Eyrenci Dr. Hukuk İktisadi Gelişme
Devrim Ulucan Dr. Hukuk İktisadi Gelişme

Kaynak: İstanbul Teknik Üniversitesi (1977-78/1978-79) Kılavuzu. 1978. İstanbul: İTÜ.
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1977 yılına gelindiğinde İktisadi Geliş-
me ve Genel İktisat Kürsüleri İTÜ İşletme 
Mühendisliği Fakültesinin çekirdek kad-
rosunu oluşturmuştur (Bkz. Tablo 3).  As-
lında kadronun bu kompozisyonu zaman 
içinde işletme mühendisliği eğitiminin 
temel unsurlarının ve karakterinin oluş-
masına imkân da sağlamıştır.  Kuruluştaki 
kadronun temel özelliği, ağırlıklı olarak 
iktisatçılardan oluşması ve bunun yanında 
hukuk ve işletme alanlarından da sınırlı 
sayıda insanın bu kadroda yer almasıdır.  
Sosyal bilim ağırlıklı kadrosuna rağmen, 
İTÜ’deki çalışmaların işletme mühendis-
liği yönünde gelişmesinin bir nedeni de, 
ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücü-
nün niteliğini sanayide tecrübe sahibi mü-
hendislerin bakış açılarından değerlendi-
rebilmeleridir. İstanbul Üniversitesinden 
farklı olarak İTÜ’deki mühendislere ik-
tisadi düşünme mantığı, küçük çapta da 
olsa mühendislik programlarındaki iktisat 
dersleriyle verilmeye çalışılmıştır ancak, 
zamanla mühendisler için iktisat ve işlet-
me bilgi ve becerilerinin ne kadar önemli 
olduğu 1970’lerin sanayi pratiklerinde or-
taya çıkmaya başlamıştır.

Bu temel amaç doğrultusunda İTÜ’de 
de, mühendislik programları mezunla-
rının İTÜ bünyesinde işletme alanında 
yüksek lisans yapabilmeleri için bir yük-
sek lisans programı açılmış ve İşletme 
İktisadı Enstitüsünde ders veren İTÜ’lü 
öğretim üyeleri bu yeni programda görev 
yapmaya başlamışlardır. Bu programlar-
daki tecrübenin de yardımıyla, İstanbul 
Üniversitesindeki uygulamalara vakıf 
İTÜ’lü iktisatçılar, Türkiye’deki işletme 
eğitiminde öğrencilerin teknik ve mühen-
dislik uygulamaları hususundaki bilgi ve 
becerilerden mahrum olmadan mezun 
olmalarının önemini bir kez daha fark 

etmişlerdir. İşletme Fakültesi, müfredatı 
itibarıyla işletmelerde istihdam edilecek 
yöneticilerin yetiştirilmesini amaçlarken, 
aynı işletmelerdeki teknik elemanların 
kültürlerinden bağımsız, tamamıyla kendi 
içinde tutarlı birtakım performans kriter-
lerine bağlı yeni bir yönetici kültürü yarat-
mayı hedeflemiştir.  Bu özellikleriyle yöne-
ticilik fonksiyonları, teknik alanda üretim 
fonksiyonunun organizasyonu ve icrasının 
yanına tamamlayıcı bir şekilde ama ondan 
ayrık, eklektik bir şekilde eklenmiştir.  Bu 
durum teknik kadro ile yönetici kadroları 
arasında iletişimde kopukluklara neden  
olmaktadır.

İşletme mühendisliğinin başlangıç 
amacı işletmelerde ayrı kültürlerden gelen 
bu iki grup arasında köprü olabilmek ve 
mevcut üretim organizasyonlarının tek-
nik elemanlar ile birlikte kâr ve maliyet 
odaklı bir şekilde geliştirilmesini ve/veya 
re-organize edilmesini sağlamaktır. Salt 
işletme eğitimi, teknik olarak veri alınan 
üretim faaliyetlerine destek olacak sevk 
ve idare fonksiyonlarını desteklemektedir 
ancak, mikro iktisat ve işletme biliminin 
imkânlarından, teknik anlamda işletme-
lerin hangi üretim fonksiyonunu ortaya 
koyacağı, bu fonksiyonun nasıl bir orga-
nizasyon tarafından icra edileceğinin ta-
sarlanmasında yararlanılması, İTÜ’lü ikti-
satçıların mühendislerle birlikteliklerinde 
ortaya çıkmıştır.

İTÜ’deki işletme mühendisliği 
eğitiminin, temel mühendislik dışında üç 
önemli ayağı bulunmaktadır.  Bunlardan 
birincisi kantitatiflik ve ölçülebilirlik üze-
rinde duran ayaktır ki, bununla amaçlanan, 
giderek karmaşıklaşan ekonomik ilişkiler 
içindeki ekonomik faaliyetlerinin tasarımı 
ile böyle bir ortamda büyüyen organizas-
yonlarda karar verme yöntemlerinin ve     
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şekillerinin daha kurumsal bir hal alması 
nedeniyle, işletme faaliyetlerin kantitatif te-
mellere dayandırmanın öneminin artması, 
sayısal temelleri güçlü ve soyut düşünme ka-
biliyeti gelişmiş bir yönetici tipinin yetiştiril-
mesidir.  Bu amaçla verilen kapsamlı mate-
matik eğitimi ile öğrencilere soyut algılama 
ve düşünme kabiliyeti kazandırılması, 
her mühendislik eğitiminin amaçları ara-
sında olması gereken kavramsal anlam-
da soyut tasarım yetisinin geliştirilmesi 
düşünülmektedir. İşletme mühendisliği 
programında bunun bir uzantısı da istatistik, 
matematik istatistik ve ekonometri gibi 
ekonomi ve işletme faaliyetlerinde mikro 

düzeyde karar vermeye yönelik modellerin 
tasarlanmasına olanak tanıyan derslerdir.  
Elbette bir teknik üniversitede bulunuyor 
olması bu derslerin öğrencilere verilmesin-
de birtakım kolaylıkları beraberinde getir-
mektedir. Ekonometri derslerinin matriks 
cebri yoluyla anlatılması, belki bugün bile 
birçok lisans düzeyinde ekonomi bölümün-
de tercih edilmesinde tereddüt edilecek bir 
yöntemdir.  İktisadi ilişkilerin matematik 
modellerle ifade edilmesi ve incelenmesi 
de bu programın, Türkiye’deki diğer eko-
nomi ve işletme müfredatına göre temel 
farklılığını oluşturmaktadır.

Tablo 4:  İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Lisans Programında
İktisat, Sayısal Yöntemler ve Hukuk Dersleri37

İktisat Dersleri Sayısal Yöntemler Dersleri Hukuk

Ekonomi (2+0) İstatistik Yöntemleri (4+0) İşletme Hukuku (4+0)
İşletme Ekonomisi (2+0) Matematik İstatistik (4+0) Ticaret Hukuku (3+0)
Mikroekonomi (4+0) Ekonometri (4+0) İş Hukuku I (2+0)
Ulusal Gelir ve İstihdam (2+0) Matematiksel Ekonomi (3+0) İş Hukuku II (2+0)
Para-Kredi (2+0)
Endüstri Tarihi (2+0)
Gelişme Ekonomisi (2+0)
Türkiye Ekonomisi (2+0)
Dış Ticaret (2+0)
Ekonomi Tarihi (2+0)
Toplam Kredi:22 Toplam Kredi:15 Toplam Kredi:11

Not: İşletme Mühendisliği programının ilgili dönemdeki toplam kredi miktarı 167’dir.

Kaynak: İstanbul Teknik Üniversitesi (1984-1985) ve (1985-1986) Kılavuzu. 1985. Gümüşsuyu.

37 İşletme mühendisliği programında tabloda yer alan ders gruplarının yanında  15 adet temel 
mühendislik dersi ile 14 fonksiyonel işletme dersi yer almaktadır.  Bu  içeriği ile İTÜ İşletme 
Mühendisliği programı son dönemine göre son derecede analitik kapasitesi gelişmiş, teknik bilgilerle 
donanmış mühendisler yetiştirmektedir. Özellikle temel mühendislik dersleri içinde yer alan dört 
dönem matematik ve iki dönem fizik derslerinin varlığı günümüzde birçok iktisat bölümünde 
bile verilmesinde sıkıntı yaşanılacak düzeydeki teknik ve matematiksel iktisat derslerinin lisans 
düzeyinde kolaylıkla verilebilmesine de imkân sağlamıştır.
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İşletme mühendisliğinin bir diğer 
önemli ayağı ise, üretime ilişkin mühendislik 
uygulamaları hakkında öğrencinin belli 
bilgi ve becerilerle donatılmasıdır ki, bu 
kapsamda müfredatta farklı mühendislik 
dallarına ilişkin üretim teknolojilerinin 
temellerini içeren konularda dersler verile-
rek bu amaç sağlanmaktadır.  Bunda amaç, 
işletme fakültelerinde olduğu gibi üretim 
fonksiyonunun sadece yönetsel boyutunun 
değil, aynı zamanda üretimin teknik 
anlamda kendisinin de bir yönetici için 
önemi benimsenerek, bu durumun işlet-
melerin üretim fonksiyonlarının icrasına 
olumlu bir katkı yapmasıdır. Bu içerikteki 
dersler İTÜ’deki diğer mühendislik bölüm-
lerinden destek alınarak icra edilmiştir. Bu 
yolla mühendislik uygulamalarının doğru-
dan işletme eğitiminin bir parçası olması 
sağlanmıştır.

İşletme mühendisliği programının dik-
kate değer bir diğer ayağını ise teknik ol-
duğu kadar, sosyal bir organizasyon olan 
işletmelerin faaliyet gösterdikleri kurumsal 
yapıların işletme faaliyetleri için önemine 
dikkat çekmektedir.  Buna yönelik olarak 
hukuk derslerinin, eğitim müfredatın-
da önemi büyüktür. İktisadi gelişme salt 
üretim ve teknolojik anlamda bir ilerleme 
anlamına gelmez. Aynı zamanda iktisadi 
gelişme ile birlikte gündeme gelen yeni 
üretim şekilleri ve üretim ilişkileri neti-
cesinde oluşan kurumsal değişimlerin de 
düzenlenmesi ve bu yolla bu gelişmelerden 
elde edilecek faydanın maksimize edilmesi 
gerekmektedir.  Türkiye gibi hızlı gelişen ve 
toplumsal olarak hızlı dönüşen bir ülkede 
yeni oluşan ekonomik koşullarla uyumlu 
yeni kurumsal yapılar da meydana gelmek-
te ve bu yeni kurumsal yapıların bazıları, 
işletmelerin faaliyetleri açısından yeni im-
kânlar ve/veya kısıtlar meydana getirmek-

tedir. Örneğin; 1963 yılında hayata geçen 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu 
Türkiye’de o dönemde, sanayileşme nede-
niyle meydana gelen toplumsal değişimde 
işçi-işveren ilişkilerine yönelik yeni ku-
rumsal yapıyı düzenlerken, işletmelerin 
personellerine yönelik tasarruflarında kar-
şılıklı hak ve sorumlulukları düzenleyen 
yeni bir kurumsal yapı inşa etmektedir.  
Aynı şekilde mamul piyasalarında firma-
ların birbirleriyle olan rekabetlerinin ve 
tüketici ile münasebetlerinin, gelişen Tür-
kiye ekonomisinde, gittikçe derinleşen pi-
yasaların rekabet yasalarıyla düzenlenmesi 
sağlanmıştır.  İşletmelerin finansman ihti-
yaçlarının temin edilebileceği piyasalarda-
ki ilişkiler yine sermaye piyasası yasaları ile 
temin edilmiştir.  Görüldüğü gibi, neredey-
se işletmelerin her bir icra fonksiyonuna 
ilişkin yapılan düzenlemeler ve sonucunda 
ortaya çıkan yeni kurumsal yapılanma-
lar, iktisadi gelişme sürecinde kaçınılmaz 
olarak karşımıza çıkan konulardır.  Bu 
kurumsal değişimlere işletmelerin uyumu 
da, bu yönde bilgi ve tecrübe birikimine 
sahip yöneticilerle mümkündür.  Örneğin; 
işletme mühendisliği programında bu-
lunan işletme hukuku, ticaret hukuku ve 
iş hukuku dersleri, öğrencileri bu amaçla 
hazırlayan dersler olarak müfredatta yer 
almıştır.

7. 1980’lerle Gelen Zorunlu 
Dönüşüm ve İTÜ’de İktisat 
Bilimi

Prof. Dr. Reşat Nalbantoğlu yeni ku-
rulan bu fakültenin ilk dekanı olarak 
atanmıştır. 1982 yılında Makine Fakültesi 
bünyesindeki Sanayi Mühendisliği Bölü-
mü’nün katılmasıyla fakültenin ismi İşlet-
me Fakültesine dönüştürülmüş ve işletme 
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mühendisliği, yeni fakülte içinde bir bölüm 
olarak yer almıştır. Bu bölüm, işletme bi-
liminin muhtelif icra fonksiyonlarına göre 
beş anabilim dalından oluşturulmuştur.  
Bunlar sırasıyla Muhasebe ve Finansman 
Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Anabi-
lim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama 
Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon 
Anabilim Dalı ve Hukuk Anabilim Da-
lı’dır.  Bu dönemde iktisat dersleri, İşletme 
Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurul-
muş olan Muhasebe ve Finansman Ana-
bilim Dalı’nda yer alan iktisatçılar tarafın-
dan verilmeye başlanmıştır.  İktisatçıların 
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı 
içinde yer almaları o günlerde hâlâ işlet-
me iktisadı geleneğinin sürdüğünü bizle-
re düşündürmektedir38 ancak, daha sonra 
bu durum, ilgili anabilim dalının ne ikti-
sat ne de muhasebe ve finansman alan-
larında gelişip büyüyebilmesine imkân 

38 1981 yılında Yüksek Öğretim Kurulu 
(YÖK)’nun kuruluşuyla birlikte, Türkiye’de-
ki üniversitelerin teşkilatlanmasında bir 
standartlaşmaya gidilmiş ve fakülte, bölüm 
ve anabilim dallarından oluşan bir teşkilat 
yapısı benimsenmiştir. Buna göre, işletme 
bölümlerinin oluşumunda da standart bir 
teşkilat yapısı tespit edilerek, bu yapının tüm 
üniversitelerde uygulanması zaruri bir hale 
getirilmiştir. İşletme bölümlerinin teşkilat-
lanmasında etkin olan mantık büyük ölçüde 
İstanbul Üniversitesi işletme iktisadı gelene-
ğini referans almış ve İTÜ İşletme Mühen-
disliği programını önce YÖK ile kurulan 
bir İşletme Bölümü’ne bağlamış; ardından 
bu bölümü de yine diğer üniversitelerde-
ki işletme bölümlerinin teşkilatlanmasıyla 
uyumlu anabilim dalları şeklinde organi-
ze etmiştir. YÖK’ün işletme bölümlerinin 
organizasyonunda İktisat Anabilim Dalı’na 
yer vermemesi neticesinde, İTÜ’lü iktisat-
çıların Muhasebe ve Finansman Anabilim 
Dalı içinde istihdamı düşünülmüştür.

vermiş; aksine yeni kadroların anabilim 
dalına katılabilmesinde sıkıntıların ya-
şanmasına vesile olmuştur.  Her iki bilim 
dalının gelişimi açısından anabilim da-
lının ikiye ayrılması gerektiği yönünde 
oluşturulan düşünce, izleyen yıllarda idari 
olarak da kabul görmüştür. Yüksek Öğre-
tim Yürütme Kurulunun 11 Aralık 1989 
tarihli 89/54/1904 sayılı ve İTÜ Yönetim 
Kurulunun 29/3/1990 tarih ve 190 sayı-
lı toplantısında alınan kararları uyarınca 
İktisat Anabilim Dalı kurulmuş ve Mu-
hasebe ve Finansman Anabilim Dalı’nda-
ki iktisatçı öğretim üyeleri, kadrolarıyla 
birlikte yeni kurulan bu anabilim dalına 
geçmişlerdir.  Prof. Dr. Yücel Candemir 
İktisat Anabilim Dalı’nın ilk başkanı ola-
rak atanmıştır. Prof. Dr. Yücel Candemir 
hem lisans, hem de doktora derecelerini 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesin-
de tamamlamış bir iktisatçıdır. İşletme 
Mühendisliği bölümü içinde bir diğer grup 
iktisatçı ise, Sayısal Yöntemler Anabilim 
Dalı içinde organize olmuş ve bilim in-
sanları daha çok istatistik, ekonometri ve 
iktisatta uygulama alanı olan diğer sayısal 
yöntemler konularında uzmanlaşmışlar-
dır.  Bu anabilim dalının başkanı olarak da, 
yine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
mezunu olan bir iktisatçı Doç. Dr. İlban 
Onur atanmıştır.

Yaklaşık 20 yıllık bir süredir İktisat ve 
Sayısal Yöntemler Anabilim Dallarındaki 
akademisyenler, İşletme Mühendisliği 
bölümünün yürütmekte olduğu birçok 
öğretim programına verdikleri destekler 
ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası 
düzeyde gerçekleştirmiş oldukları bilimsel 
çalışmaları itibarıyla ulusal ve uluslararası 
düzeyde haklı bir tanınırlık ve itibara 
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erişmişlerdir.  Örneğin; bünyesinde ayrı 
bir iktisat fakültesi veya bölümü olmadığı 
halde, Türkiye’deki iktisat bölümlerinin 
yayın performanslarını inceleyen ve 
sonuçları Tablo 5’te verilen bir çalışmada 
İTÜ, 1999-2003 yılları arasında yapılan 

bilimsel yayınlar esas alındığında altıncı 
sırada yer almaktadır. Son derecede kısıtlı 
kadro olanaklarıyla gerçekleştirilen bu 
bilimsel çalışmaların düzeyi, günümüzde 
İTÜ’de iktisat bilimi ve birikimi konusunda 
önemli bir gösterge oluşturmaktadır.

Tablo 5: Yayın Sayılarına Göre Türkiye’deki Ekonomi Bölümlerinin
Sıralaması (1999-2003)39

Sıralama Üniversitenin İsmi
Hesaplanan 

Puan
Yayın Sayısı39

1 Bilkent Üniversitesi 175.17 101

2 ODTÜ 70.17 36

3 Koç Üniversitesi 62.17 34

4 Sabancı Üniversitesi 31.00 20

5 Boğaziçi Üniversitesi 30.67 16*

6 İstanbul Teknik Üniversitesi 23.33 18

7 Bilgi Üniversitesi 17.00 10*

8 Ankara Üniversitesi 14.00 13

9 Marmara Üniversitesi 13.50 -

10 Gazi Üniversitesi 13.00 -

Kaynak: M. Çokgezen. Publication Performance of Economists and Economics Department in 
Turkey (1999-2003). Bulletin of Economics Research 58(3).2006. 253-265.

Not: “*” ile işaretlenmiş olan yayın sayıları tablonun solunda yer alan üniversitelerin kendi 
aralarındaki sıralamayı değiştirmektedir.  Buna göre İTÜ, Boğaziçi Üniversitesinin, Ankara 
Üniversitesi de Bilgi Üniversitesinin üzerine çıkmaktadır.  Bu yayın sayılarının tespitinde 2000-
2005 döneminde SSCI’da yer alan yayınlar referans alınmaktadır.

39 Şenses (2007). s. 37.
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İTÜ’de müstakil bir iktisat öğretimi 
ise, yüksek lisans seviyesinde, 1986-1987 
eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde açılan bir İktisat Yüksek Li-
sans Programı ile başlamıştır. İki yıllık bir 
uygulamanın sonunda, iktisatçı akademis-
yenlerin İTÜ bünyesinde bulunan diğer 
programlarda üstlendikleri ders yükleri-
nin fazlalığı ve yeni kadro açma sıkıntıları 
nedeniyle ders yüklerinin daha da artması 
dikkate alınarak, bu programa yeni öğren-
ci alımı durdurulmuştur.  İktisat Anabilim 
Dalı’nın bünyesine zamanla yeni akade-
misyenlerin katılması ve iktisat alanında 
ortaya konulmaya başlanılan bilimsel araş-
tırmalarda gelinen noktanın etkisiyle ik-
tisat yüksek lisans programına 2002-2003 
eğitim-öğretim yılından itibaren tekrar öğ-
renci alımına başlanmıştır. Program, Sos-
yal Bilimler Enstitüsünde kurulan İktisat 
Anabilim Dalı eliyle yürütülürken, enstitü-
deki Anabilim Dalı Başkanlığına da Prof. 
Dr. Ümit Şenesen atanmıştır. Prof. Dr. 
Ümit Şenesen’in kendisi de işletme iktisa-
dı geleneğinin hâkim olduğu Ticari İlimler 
Akademisinden lisans, İstanbul Üniversi-
tesi İşletme Fakültesinden ise doktora de-
recelerine sahiptir ancak, yurt dışında elde 
etmiş olduğu dereceler ve yaptığı çalışma-
lar ile, izleyen yıllarda daha çok iktisadın 
sayısal yönü ile ilgilenmeye başlamıştır.  Bu 
yüksek lisans programı İTÜ’ye yeni katılan 
akademisyenlerin de katkılarıyla giderek 
gelişirken, yedi yılı aşkın bir süredir başa-
rıyla sürdürülmektedir.

8. Küreselleşme ve İTÜ’deki 
İktisat Eğitiminde Yeni Bir 
Yaklaşım

1990’lı yıllarda etkisi giderek artan 
küreselleşme, ülke ekonomilerinin dünya 
ekonomisi ile bütünleşme derecesini arttır-
maya başlamış ve bu etkinin sadece mal ve 
finansal piyasalar üzerindeki etkiyle sınırlı 
kalmayacağının ipuçları zamanla kendini 
göstermeye başlamıştır.  Başta ABD olmak 
üzere Anglo-Sakson eğitim geleneğine sa-
hip ülkelerde yükseköğretimde önemli bir 
kapasite yaratılmış ve bu kapasitenin çalışır 
halde tutulabilmesinin de maliyeti giderek 
artmıştır. Küreselleşmenin etkilerine en az 
gelişmekte olan ülkeler kadar maruz ka-
lan gelişmiş piyasa ekonomilerinin dünya 
üzerinde daha rekabetçi kalabilmeleri ve 
dünya ekonomisindeki lider konumla-
rını sürdürülebilmeleri üretimde sahip 
oldukları avantajın sürekliliğine bağlı kal-
maktadır.  Bu avantajı işçilik gibi üretim 
maliyetlerine etki eden önemli bir unsuru 
referans alarak sürdürebilmenin neredeyse 
imkânsız olduğu bu ülkelerde, rekabetin 
temel kaynağını, toplam faktör verimliliği-
ni dünya ölçeğine göre yüksek tutabilmek 
oluşturmaktır.  Bunun için yeniliklere açık 
bir ekonomik ve toplumsal düzene sahip 
olmak ayrıca önemlidir.  Bu ise, ekonomik 
olarak sonuçlarını uzun dönemde alabile-
ceğiniz harcamaları gerekli kılacaktır. Kısa 
dönemde maliyetleri yüksek ama yaygın 
bir yükseköğretim sistemine duyulan bu 
gereksinim beraberinde bir finansman so-
rununu da gündeme getirmektedir.
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Yeniliklere açık, yenilikçi ve toplam 
faktör verimliliği yüksek bir üretimin ihti-
yaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiş-
tirecek bir yüksek eğitim sisteminden elde 
edilecek olan fayda, elbette uzun vadede 
kendini gösterecektir. Her ülkenin kendi 
ekonomik ihtiyaçlarına göre şekillenen ve 
yüksek maliyetlere katlanmayı gerektiren 
yükseköğrenim sistemlerinin finansma-
nı giderek zorlaşırken, yükseköğrenimin 
finansmanında yeni kaynak arayışları da 
son yıllarda hız kazanmıştır.  Amerikan 
üniversitelerindeki benzer eğilim İngiliz 
üniversite sisteminde de yaşanmaya baş-
lanmıştır.  İngiliz üniversitelerinde, yabancı 
öğrencilere yönelik olarak daha yüksek bir 
öğrenim harcı politikası izlenerek üniver-
sitelerin ek finansman ihtiyaçlarına bir 
katkı sağlanması düşünülmüştür.  Ayrıca 
son zamanlarda birçok İngiliz üniversite-
sinin, kalabalık genç nüfusları nedeniyle 
yükseköğrenim talebinin had safhada ol-
duğu Uzak Doğu’daki eski sömürgelerinde, 
doğrudan yatırım yaparak yeni kampüsler 
açtıkları gözlenmektedir.

Benzer ekonomik zorluklarla karşı 
karşıya kalan Amerikan üniversitelerinde 
ise, özellikle 11 Eylül’ün de etkisiyle dışa-
rıdan öğrenci gelişlerinde çeşitli sıkıntılar 
meydana gelmiştir.  Kendi iç piyasalarında 
mevcut üniversitelerin yaratmış olduğu 
rekabet de buna eklendiğinde, birtakım 
Amerikan üniversitelerinin yabancı öğ-
rencilere yönelik eğitim programlarının 
cazibesini arttıracak ve böylece yabancı 
öğrenci sayılarıyla birlikte üniversiteye 
ek finansman temin edecek yeni projelerin 

geliştirilmesi yönünde, neredeyse bir zo-
runluluk ortaya çıkmıştır.  Bu tür çabala-
rın neticesinde, New York eyaletinde bu-
lunan üniversitelerin bir federasyonu olan 
“SUNY” ile Türkiye’deki yükseköğretim-
den sorumlu YÖK arasında gerçekleşen 
temaslarla, iki taraftan bazı üniversitelerin 
katılımının sağlandığı ortak lisans dip-
lomasına yönelik eğitim programlarının 
geliştirilmesi önerilmiştir.  YÖK’ün olu-
runun ardından, Türkiye’nin önde gelen 
üniversiteleri ile böyle bir işbirliği imkâ-
nının geliştirilmesi için çalışmalar baş-
latılmış ve İTÜ bünyesinde de bazı mü-
hendislik alanlarının yanında işletme ve 
iktisat alanında ayrı iki ortak lisans prog-
ramının kurulması kararlaştırılmıştır.  Bu 
yolla küreselleşme Türkiye’deki yükseköğ-
retim alanında da etkilerini göstermiş ve 
kurumsal bir nitelik kazanmıştır.  İşletme 
Mühendisliği Bölümü, İktisat ve Sayısal 
Yöntemler Anabilim Dallarındaki aka-
demisyenler 2003-2004 eğitim–öğretim 
yılından bu yana, Yüksek Öğretim Ku-
rumunun girişimleriyle başlatılmış olan, 
bu Uluslararası Çift Diploma Programı 
bünyesinde New York Devlet Üniversite-
sine bağlı New Paltz kampüsü ile bir ikti-
sat lisans programını, yaklaşık yedi yıldır 
başarıyla yürütmektedir.

İTÜ-SUNY çift diploma programları-
nın yedi yıldır İTÜ bünyesinde uygulan-
masının gerekçeleri ne olursa olsun, bizler 
için bu durum günümüzde küreselleşme-
nin geldiği noktanın güzel bir örneğini de 
teşkil etmektedir. Bu eğitimde gerçekleştirilen 
uluslararası işbirliği modelleri, Türkiye 
ekonomisinin 1980’li yıllardan itibaren 
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dışa açılması ve mal piyasaları ile finansal 
piyasaları aşamalı bir şekilde dış rekabete 
açmasının ardından, dünya ile bütünleşme-
sinin bir başka veçhesine dikkat çekmekte; 
yükseköğrenim gibi kamu düzenlemeleri-
nin çok sıkı olduğu bir alanda günümüzde 
gelinen noktayı göstermektedir.

Eğitim alanında uluslararası işbirlik-
lerinin birtakım avantaj ve dezavantajları 
bulunmaktadır. Her şeyden önce bu tür 
eğitim programları belli işgücü piyasala-
rına yönelik vasıflı insan gücü yetiştirmeyi 
amaçlar ve eğitim müfredatı da, o hedef-
lenen işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan 
vasıfların öğrencilere kazandırılmasını 
zorunlu kılar.  Bu amaçlara yönelik olarak 
uygulanan müfredat, mezuniyet sonrasında 
öğrencilerin bir parçası olacakları işgücü 
piyasalarında bir “vasıf uyumsuzluğu” (mis-
match)40 sıkıntısı ile karşılaşılmasının da 
önüne geçecektir; fakat bu tip uluslararası 
ortak eğitim müfredatının oluşturulmasın-
da hangi işgücü piyasasının ihtiyaçlarına 
yönelik vasıfların geliştirilmesinin hedef-
leneceği sorusuna cevap verebilmek son 

40 Türkiye’de işgücü piyasalarının karşı karşıya 
kaldıkları bir problem de bu piyasalarda arz 
edilen vasıflı emek ile talep edilen vasıflı 
emeğin vasıflarındaki uyumsuzluktur. 
Özellikle yükseköğrenim alanında yeni 
üniversitelerin ve fakültelerin kurulması 
neticesinde yaratılan bir arz fazlası ve belli 
alanlarda piyasaların ihtiyaç duyduğundan 
çok daha fazla vasıflı işgücünün yetiştirilmesi 
bu uyumsuzluğa ve beraberinde vasıflı işsiz-
liğe neden olmaktadır. Hatta zaman zaman 
insanların eğitim aldıkları alanların dışında-
ki alanlarda çalıştıkları ve işgücü piyasala-
rına önceden kazanmış oldukları vasıfların 
dışında birtakım vasıflarla dâhil oldukları 
görülmektedir.

derecede zordur.  Başlangıçta belki de böy-
le bir sorunun varlığını hiç düşünmemek, 
yok saymak en kolay yol olarak görülebilir 
ancak, bu yok sayma, mezunların işgücü 
piyasasına girişlerinin ardından, verilen 
müfredatın var olan iktisadi sistem içinde 
herhangi bir fonksiyona sahip olmadığı yö-
nünde bir algılamanın yerleşmesine neden 
olabilecektir.  Ortak lisans programların-
da her iki ülkenin işgücü piyasalarının 
farklı yapılarından kaynaklanan birbirin-
den farklı vasıf ihtiyacı, ortak bir eğitim 
müfredatının oluşturulmasında sıkıntı 
yaratabilecektir.  Bu durum büyük ölçü-
de bilim dalı itibarıyla ileri olan ülkenin 
eğitim müfredatının referans alınmasıyla 
sonuçlanabilir ve diğer ülkenin kendi ye-
rel ihtiyaçlarının büyük ölçüde göz ardı 
edilmesine neden olabilir.  Böyle bir du-
rum, uygulanacak iktisat müfredatında, 
bir ölçüde ABD uygulamaları düşünülerek 
müfredatta standartlaşmaya da yol açabilir.  
Aslında günümüzde iktisat müfredatın-
da standartlaşmanın yaşanması için ortak 
lisans programlarına da ihtiyaç yoktur. 
Günümüz Türk yükseköğretim sisteminde 
ABD ile II. Dünya Savaşı’nın ardından 
başlayan ve yakın zamanlarda giderek sıkı-
laşmış olan ilişkiler ve özellikle iktisat ala-
nında ABD’li üniversitelerin hâkimiyeti, 
tabii olarak bu standartlaşmanın kaynağını 
oluşturmaktadır.

İTÜ-SUNY ekonomi programında 
uygulanan müfredatın, Türkiye’de iktisat 
öğretimi veren belli başlı üniversitelerdeki 
müfredatla karşılaştırılmasında, bu 
müfredatın belli açılardan birbirleriyle 
benzerlikler gösterdiği ve bunların 
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belli bir standartlaşmanın etkisi altında 
oluşturuldukları anlaşılmaktadır. Türki-
ye’de İngilizce iktisat eğitimi veren dört 
özel üniversitenin müfredatının incelendi-
ği bir çalışmadaki sayısal bilgiler kullanıla-
rak, İTÜ-SUNY eğitim müfredatının diğer 
müfredatla benzerliği incelenmiştir (Eren 
ve Şahin, 2008). Bu programlarda temel ik-
tisat dersi kabul edilebilecek birtakım ders-
lerin yanında matematik ve istatistik tipi 
derslerin tüm bu müfredatlarda zorunlu 
dersler grubunda yer aldığı görülmektedir. 
Dolayısıyla karşılaştırma bu müfredattaki 
zorunlu olan temel iktisat, matematik ve is-
tatistik-ekonometri grubunda yer alan ders 
sayıları itibarıyla yapılmıştır (bkz. Tablo 6).  
İTÜ-SUNY programı dışındaki diğer müf-
redatta zorunlu iktisat dersleri arasında yer 
alan temel derslerin yanında, diğer iktisat 
derslerinin yer almadığı ve yerel ekono-
minin özelliklerini öğretecek dersler ko-
nusunda bu müfredatta eksiklikler olduğu 
görülmektedir.                

İTÜ-SUNY müfredatında ise yerel ihtiyaç-
lardan kaynaklanan birtakım iktisat dersleri, 

sınırlı sayıda da olsa yer almaktadır41 an-
cak, bunların sayısı sınırlı olmakla birlikte, 
tamamı seçimli ders grupları arasındadır.  
Bunun dışında genel iktisat kültürünün ge-
liştirilmesine yönelik, örneğin diğer prog-
ramlarda zorunlu ders grubunda bulun-
mayan iktisadi düşünce tarihi gibi bir ders 
de, zorunlu olarak İTÜ-SUNY programın-
da bulunmaktadır.  Ayrıca İTÜ geleneğinin 
bir yansıması olan ve iktisadi sistemlerin 
kurumsal çerçevesine dikkat çekmeye yö-
nelik bir hukuk dersi müfredattaki zorunlu 
dersler arasında bulunmaktadır.

41 ODTÜ ekonomi bölümü öğretim üyelerin-
den olan Prof. Dr. Fikret Şenses de iktisadi 
araştırmalarda ve iktisat eğitim müfredatın-
da yerellik konusuna önem atfeden bir ik-
tisatçıdır. Prof. Dr. Şenses günümüz iktisat 
literatüründeki çalışmalarda analiz konusu 
olan bir olgunun arkasında yatan yerel özel-
liklerden kaynaklanan kurumsal unsurların 
göz ardı edilmesine ve bu durumdan doğan 
sıkıntılara dikkat çekmektedir. İktisadi so-
runların yerel özelliklerinin ihmali, özellikle 
gündemde yer alan konuların analizinde kısa 
vadeli ve bir ölçüde kısır, gündelik çözümler-
le yetinilmesine neden olurken, problemin 
yapısal kaynaklarının göz ardı edilmesine yol 
açmaktadır (Bkz. TÜBA, 2007). 
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Tablo 6: Türkiye’de İktisat Eğitimi Veren Belli Başlı Programlardaki 
Zorunlu İktisat Derslerinin Sayıları

İTÜ-SUNY Bilkent Koç Sabancı Bilgi

TEMEL DERSLER

İktisada Giriş 2 1 2
Mikroiktisat 1 1 1 1 1
Makroiktisat 1 1 1 1 1
Ugulamalı 
Mikroiktisat

1

Uygulamalı 
Makroiktisat

1

İleri Mikroiktisat 1 1
İleri Makroiktisat 1 1

Toplam 4 4 5 2 6

MATEMATİK

Genel Matematik 1
Kalkülüs 2 2 1
İktisatçılar İçin 
Matematik

1 2

Sosyal Bilimciler İçin 
Bilgisayar

1 2

Sonlu Matematik 1
Diferansiyel ve 
İntegral

2

Lineer Cebir 1 1 1
Matematiksel İktisat 1

Toplam  5 4 3 3 4

İSTATİSTİK-EKONOMETRİ

İstatistik 2 2 1 2 2
Ekonometri 2 2 2 1 2

Toplam 4 4 3 3 4

Not: Tablodaki sayılar, ilgili üniversitedeki iktisat müfredatında yer alan ders sayılarını 
göstermektedir. İTÜ-SUNY sütunu dışındaki bilgiler için bkz. E. Eren ve S. Şahin, a.g.e., s.23.
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Yukarıda yapılan basit karşılaştırmaya 
göre, İngilizce eğitim veren özel üniver-
sitelerdeki iktisat müfredatı kendi içinde 
bir benzerlik göstermektedir ancak, litera-
türdeki diğer çalışmalarda elde edilen so-
nuçlara göre, İngilizce eğitim veren üniver-
sitelerdeki müfredatlar ile Türkçe eğitim 
veren üniversitelerdeki müfredat bazı 
önemli farklılıklar göstermektedir (Uygur 
ve Erdoğdu, 2005; s. 57-115).  Bu farklılık-
lar özellikle matematik ve istatistik-ekono-
metri gibi dersler ile işletme-hukuk grubu 
derslerin müfredattaki ağırlıklarından kay-
naklanmaktadır.  İngilizce eğitim veren özel 
üniversitelerde, matematik ve istatistik-e-
konometri (Bu iki grup sayısal ders grubu 
olarak telaffuz edilebilir.) derslerinin ağırlı-
ğının düşük olduğu ve bu derslerin yerinin, 
Türkçe eğitim veren devlet üniversitelerde 
işletme-hukuk grubu derslerle doldurul-
muş olduğu anlaşılmaktadır. Her iki grup 
üniversitelerde iktisat müfredatlarında 
yer alan derslerin sayısal ve işletme-hukuk 
ders gruplarında yoğunlaşmasına rağmen, 
yoğunlaşma derecesi itibarıyla yapılacak 
bir analizde, devlet üniversitelerinde işlet-
me-hukuk grubu dersleri birinci, matema-
tik ve istatistik-ekonometri grubu derslerin 
ise ikinci sırada yer aldığı anlaşılmaktadır. 
Vakıf üniversitelerinde ise, bu sıralama tam 
tersidir.  Aslında bu ampirik değerlendir-
meden elde edilebilecek bir temel bulgu 
da, Türkiye’deki iktisat eğitiminin öncelikli 
amacının net olmadığı ve bazı üniversite-
lerde iktisatçılığa bir fonksiyon katabil-
mek için işletme derslerine yönelindiği, 
bazılarında ise Anglo-Sakson geleneğine 
uygun bir yaklaşımın benimsendiği anla-
şılmaktadır. Elbette böyle bir ortamda ikti-
sat eğitimine bir fonksiyon yükleyemeyince,  

uygulanacak eğitim müfredatının daha zi-
yada bir kültür ve bakış açısı yerleştirmeye 
yönelik müfredat konumuna indirgenme-
sine; bu nedenle de iktisat eğitiminin ide-
olojik bir yapıya bürünmesine imkân ver-
mektedir.42

42 Bu hususta Türk aydınının Osmanlı’dan gü-
nümüze sahip olduğu birtakım özelliklerin 
rolü olduğu düşünülmektedir.  Örneğin; Şerif 
Mardin, Türk aydınlarının, düşünsel anlam-
da kolektif bir nizam içinde kalarak, eleştiri 
işlevlerini belirli bir sorumluluk çerçevesine 
oturtturamadıklarını ve kendilerini devlet 
işlevine ortak ya da Batı taklitçisi olmaktan 
kurtaramadıklarına işaret etmektedir.  Böy-
le bir durumda bireysel eleştiri kültürünü 
özümseyememiş, kendini kolektif bir nizam 
ve bu nizama ait düşüncelerin savunuculu-
ğundan kurtaramamış bir aydın, kendisi-
ni ya belli bir fikrin “ideoloğu”, ya da daha 
uçta “dedikodu” yazarlığına indirgenmiş bir 
durumda bulabilmektedir. Oysa Batı aydını 
kendi içsel gerçekliğinden yola çıkan birey-
sel bir eleştiri kültürünü benimsemiştir. Batı, 
Romantizm akımı bu aydın tipinin gelişi-
mine katkı yapıştır.  Bu akıma göre, insa-
nın kendi içsel gerçekliliğini referans alarak 
oluşturulmuş olan bir dış dünya algılaması, 
bu bireysel eleştiri kültürünün temelini teşkil 
etmiştir. Farklı algılamaların bir ürünü olan 
dış dünya gerçekliliğinin ise, kişinin kendi iç 
dünyası ve algılamalarının bir sonucu olması 
sebebiyle görelilik arz edebileceği vurgulan-
mıştır.  Şerif Mardin’e göre, Batı aydınının 
bireysel eleştiri kültürünün temelinde yatan 
romantizm akımının bu niteliği, Osmanlı ve 
Türkiye Cumhuriyeti dönemi aydınlarında 
(gerek sağ da olsun, gerekse solda) çok fazla 
özümsenememiş ve her iki grubun da, men-
subu bulundukları kolektif nizamı kendile-
rine misyon edinmelerine sebep olmuştur. 
Böyle bir durum kaçınılmaz olarak bireysel 
eleştiri kültürü yerine, ideolojileri temel alan 
kolektif eleştiri kültürünün yerleşmesine ne-
den olmuştur (Mardin, 1984; s.9-16).
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Türkiye’de iktisat eğitimindeki stan-
dartlaşma eğilimi büyük ölçüde, ABD’deki 
iktisat müfredatına hâkim olan “neokla-
sik” (ve/veya neoliberal) iktisat anlayışının 
Türkiye’ye yansıması olarak da görülebilir43 
ancak, bu eleştirel görüşlerin bile, bir iktisat 
eğitim müfredatının işgücü piyasalarında 
nasıl bir vasıf kazandırılması gerektiği ko-
nusunda herhangi bir katkıda bulunmadı-
ğını belirtmekte fayda görmekteyiz.  Hatta 
TÜBA gibi bazı saygın bilim kuruluşlarının 
oluşturduğu görüşlerde, günümüz iktisat 
biliminde yaşanan birtakım gelişmeler 
ve bunun neticesinde ortaya çıkan kaos 
teorisi ve deneysel iktisat gibi yeni araştır-
ma alanlarının Türkiye’deki iktisat eğitim 
müfredatında yer almadığı belirtilirken, 
bu gelişmeleri dikkate alarak oluşturulacak 
derslerin pratikte öğrencilere gelecekteki 
mesleki yaşamlarında ne tip fonksiyonları 
icra etmesi yönünde katkıda bulunacağı 
konusuna hiç değinilmemektedir.  Bu tip 
yaklaşımlarda iktisadın bir sosyal bilim ol-
duğu gerçeği ihmal edilmektedir.  Herhangi 
bir yerel uygulaması oluşturulmadan, ikti-
sat biliminde ortaya çıkan yeni gelişmelere 
ders müfredatında yer verilmesi, öğrenciye 
verilmek istenenlerin havada kalmasına 
neden olacaktır. Özellikle Devlet Planlama 
Teşkilatı gibi uygulamaya ve ekonomik 
kaynakların dağıtımına yönelik öneriler 
geliştirmekle görevli bir kamu kuruluşunun 
da desteği ve katkılarıyla oluşturulan bu ve 
benzeri çalışmalarda bile, Türkiye’deki iş-
gücü piyasaları açısından iktisat eğitiminin 
öğrencilere kazandırması gereken vasıf-
lar konusunda bir görüş oluşturulmamış       

43 Bu hususta ayrıntılı değerlendirmeler 
TÜBA’nın hazırlamış olduğu çalışmada 
görülebilir (Bkz. TÜBA, 2007). 

olması önemli bir eksiklik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Durum böyle olunca iktisat 
eğitimi ve iktisat müfredatı, ister istemez 
belli bir pratikten, fonksiyonellikten uzak 
ve siyasi görüşlerin etkisiyle oluşturulmuş 
bir hal almaktadır.

Darülfünun muallimlerinden İbrahim 
Fazıl44 tarafından 1927 yılında yazılmış ve 
Osmanlıca olarak neşredilmiş bir iktisat 
kitabının önsözü, o günkü koşullarla iktisat 
eğitiminin sahip olması gereken temel 
özellikler konusunda, bugüne de ışık tutan 
ipuçları vermektedir (İbrahim Fazıl, 1927):

“İktisadı mücerret nazariyattan ibaret 
bir ilim suretinde telakki edenler ve iktisadi 
nazariyelerle tatbikat arasında hiç bir 
münasebet olmadığını iddia edenler pek 
çoktur. Şüphesiz kendi istintacat-ı akliyeleri 
üzerine esaslar çizen, kaideler vaz etmek 
isteyen birçok iktisatcılar görülmüştür. 
Lakin bu kabahat nazariyatın kendisine 
değil, bu fena nazariyecilere aittir.  İktisatta 
istidlalin bir kıymeti mahsusası olmakla 
beraber bir ilim yanlız istidlali bir mahiyeti 
haiz değildir. (...) Bugünkü iktisad, 
hadisatın reviş-i tabiiyesini fiiliyat üzerinde 
takip eder.  Hayat-ı iktisadiyeye temas eden 
her ferd, harekâtını şuurla idare edebilmek 
için, bu malumata muhtaçtır.  Keza içtimai 
meselelere pratik suver-i hilye bulmakla 
mükellef olan devlet ve hükümet adamları 
realist sahada yürümek, zaman zaman 
meydan alıp sonradan hiç bir kıymeti haiz 
olmadığı anlaşılan fikirlere kapılmaksızın 
tedabir ittihaz edebilmek için bünye ve 
harekâtı iktisadiyenin nizam-ı tabiisi 
hakkında vukuf ve malumat sahibi olmak 
mecburiyetindedir.”

44 İbrahim Fazıl [Pelin], İstanbul Darülfünunda 
Hukuk Fakültesi İktisad Müderrisi ve 
Mekteb-i Mülkiye İlmi Mali Mualimi.
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Bundan neredeyse 80 yılı aşkın bir süre 
önce ifade edilmiş olan bu düşünceler as-
lında günümüz iktisat eğitiminde müfre-
dat arayışlarına da ışık tutabilecek birta-
kım temel ilkeleri içermektedir.  Salt teorik 
olmayan, aynı zamanda gerçek hayatta 
olanlara yönelik bir iktisattan bahseden 
İbrahim Fazıl, özellikle ekonomide ve 
devlette pratik fonksiyonlar icra edenlerin 
uğraştıkları konularda da sorumlu davran-
mak zorunda olduklarına dikkat çekmek-
tedir.  Özellikle bu satırlarda, şu an için 
pratik bir anlamı olmayan, sadece genel 
kültür düzeyinde kalmaya aday fikirlere 
kapılmayarak; pratik sonuç alınması gere-
ken konularda, alınabilecek tedbirler husu-
sunda yol gösterebilecek iktisadi kurallar 
ve beceriler hususunda bilgi sahibi olun-
masının gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.

Sonuç olarak, İTÜ-SUNY iktisat prog-
ramının müfredatının global düzeyde 
oldukça standart bir müfredata sahip oldu-
ğu görülmektedir. Türkiye’nin önde gelen 
üniversitelerindeki müfredatlarla da büyük 
benzerlik gösteren bu program, sınırlı da 
olsa birtakım yerel özellikleri de bünyesin-
de barındırmaktadır ancak, bu müfredatla, 
İTÜ’nün geçmiş geleneklerinden gelen ye-
tiştirilen öğrencinin sahip olması gereken 
fonksiyonellik özelliği ile yerel işgücü piya-
saları ve ekonomideki yapısal değişimlerin 
ortaya çıkardığı nitelikte bir işgücünü ye-
tiştirilmesine yönelik bir müfredat maale-
sef henüz ortaya konulamamıştır. 

9. 100 Yılın Kısa Bir 
Muhasebesi: İktisat 
Eğitiminde Neredeyiz?

Sakızlı Ohannes’in İlmi-Servet adlı ilk 
iktisat kitabının 1887’de yayımlanması-
nın ardından geçen toplam 132 yılın 100 

yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde 
iktisat dersleri mühendislik müfredatın-
da yer almış ve iktisat alanında önemli bir 
geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş-
tur.  Ekonomik ve toplumsal değişimlerle 
birlikte ortaya çıkan yeni iktisadi ilişkiler 
ve buna bağlı piyasalar, iktisat biliminde 
de değişimi beraberinde getirmiştir. Yeni 
iktisadi ilişkiler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar 
ister istemez ekonomide gerek duyulan ye-
tişmiş insan gücünün vasıflarında ve buna 
koşut olarak iktisat eğitiminde yeni ara-
yışlara yönelinmesine neden olmuştur. Bu 
çalışmada da görüldüğü gibi, mühendislik 
eğitimi müfredatında iktisat derslerinin 
yer alması Osmanlı İmparatorluğu ve 
Türkiye ekonomilerindeki değişmelerin ve 
toplumsal dinamiklerin bir sonucudur.

İmparatorluk döneminde ilk iktisat eği-
timi devlet adamı yetiştirmek amacıyla ku-
rulmuş bir okul olan Mülkiye’de başlamıştır. 
İmparatorluk ekonomisinin çağdaşlarıyla 
kıyaslandığında geri kalmış yapısı, 
modern ekonomilerin gereksinim duydu-
ğu birçok piyasanın olmayışı, olanların ise 
derinlikten yoksun ve çoğunlukla devlet 
müdahaleleri ile baskı altında oluşu, ister 
istemez iktisadi ilişkilerin niteliğini belir-
lemiş ve bu ilişkilerde devletin ağırlıklı bir 
rol üstlenmesine neden olmuştur.  Böyle 
bir iktisadi sistemde iktisadi kaynaklar 
ekseriyetle devlet eliyle ve bürokratik bir 
inisiyatif ile harekete geçirilmekte ve dağı-
tılmaktadır.  Bu şartlar altında ekonomide 
iktisat bilimi ister istemez kamunun gelir 
dengesi ile ilgili konulara indirgenecek ve 
iktisat uygulamaları da, devlete gelir sağ-
layacak faaliyetler ile, elde edilen gelirlerin 
dağıtımı şeklinde icra edilecektir.
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19. yüzyıl boyunca ortaya çıkan siya-
si ve ekonomik olaylar, yeni toplumsal ve 
ekonomik ilişkilerin doğmasına sebep ol-
muş, bunlar da beraberinde yeni ihtiyaç-
lar getirmiştir.45  Özellikle sivil hayatın ve 
kişisel özgürlüklerin güçlendirilmesine 
yönelik siyasi gelişmeler, ekonomik haya-
ta da yansımış ve özel sektörün talep et-
tiği vasıflı teknik elemanların ihtiyacının 
yetiştirilmesine yönelik okulların açılma-
sına ihtiyaç doğurmuştur ancak, kamu 
kesimi dışında, piyasa koşullarında çalı-
şacak bu elemanların, yeni sivil hayatın 
ekonomik realiteleri hakkında da belli bir 
kültüre sahip olmaları gereklidir. Teknik 
elemanlarda arzulanan bu formasyonun 
oluşturulması amacıyla, iktisat derslerine 
mühendislik müfredatında yer verilmiştir.  
Bu itibarla ilk olarak Yüksek Mühendis 
Mektebinde verilmeye başlanan iktisat 
derslerine o dönemde “fonksiyonel” bir 
amaç yüklenmiştir. Geçmişteki tecrübele-
re bakıldığında, iktisat eğitiminin kapsa-
mının ve hatta arkasındaki motivasyonun 
dünyadaki gelişmeler ile ülkelerin ulusla-
rarası sistemle bütünleşme şekliyle yakın-
dan ilgili olduğu düşünülebilir.  Ayrıca, 
burada zaman zaman ülkede siyasi ve ikti-
sadi ihtiyaçların da öne çıktığı söylenebilir. 
Bunun en güzel örneği, iktisat biliminin ve 
iktisadi düşüncelerin Osmanlı ve akabinde 

45 Osmanlı İmparatorluğunda siyasi ve iktisadi 
olaylar arasında bir münasebetin varlığı 
hususuna XIX. yy. öncesinde de dikkat çeken 
devlet adamları bulunmaktadır. Bilhassa M. 
Fuad Köprülü’nün XV-XVI. yy. arasında 
gerçekleşen birçok tarihi olayın arkasında 
iktisadi sebeplere dikkat çektiği incelemeleri 
bu hususta kayda değer bir çalışmadır 
(Köprülü, 1936; s. 339-344). 

Türkiye’deki evriminde görülebilmektedir.  
İktisat biliminin Osmanlı toplumundaki 
ilk döneminde Fransa’dan gelen pozitivizm 
ve beraberinde gelen özgürlükçü akımların 
etkisiyle ortaya çıkan liberal iktisadi görüş 
hâkim olmuştur.46 Ardından İmparator-
lukta vuku bulan siyasi gelişmelere para-
lel olarak milli kimliğe vurgu yapan, daha 
müdahaleci Alman düşünce akımlarının 
etkisinin arttığı görülmektedir.  Bu Alman 
etkisi, özellikle I. Dünya Savaşı öncesin-
de ve savaş süresince şiddetli bir şekilde 
hissedilirken, milli kimliğe sahip bir ik-
tisadi yapının ve buna bağlı bir kalkınma 
hareketinin de fikri temellerini oluştur-
muştur. Öyle ki bu güçlü etki, varlığını 
Cumhuriyet döneminde de sürdürerek, 
birtakım unsurları itibarıyla günümüze 
kadar gelmiştir. “Milli iktisat” düşüncesi-
nin Cumhuriyet döneminde, günümüze 
kadar taşınmasında, 1930’lardaki “kad-
ro” hareketi önemli bir rol üstlenmiştir.  

Hatta bu hareketin oluşturduğu fikrî 
zemin, dönemin tek siyasi partisi olan 
Cumhuriyet Halk Partisinin simgesi olan 
altı oktan birisinin temsil ettiği “devletçilik” 
ilkesine de temel teşkil etmiştir.  Milli 
iktisat fikri, İmparatorluk döneminde 
çıkmış olmakla birlikte, hem iç hem de dış 
konjonktür nedeniyle, ülke kalkınmasında 

46 Sakızlı Ohannes Paşa ve Namık Kemal gibi 
iki güçlü savunucusu olan bu iktisadi gö-
rüşlerin bir ölçüde zamansız bir şekilde 
Osmanlı toplumunda tartışıldığı düşünü-
lebilir. Zira çözülmekte olan ve neredeyse 
kapitalizm öncesinde bir ekonomik sisteme 
sahip imparatorlukta iktisadi özgürlük ve 
serbestinin tartışılması birtakım yazarlara 
çok da anlaşılır gelmemektedir (Ülken, 1979; 
s. 48).
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somut olarak etkisini gösterememiş; 
ancak, asıl anlamlı ve kalıcı sonuçları fikri 
zeminde oynadığı rolle ortaya çıkmıştır.  
Milli iktisat fikrinin uygulanabilirliği 
açısından Cumhuriyet’in önemli bir 
avantajı bulunmaktadır.  O da milli bir 
iktisat politikasının uygulanabileceği, 
sınırları İmparatorluk dönemine göre 
daha net bir “milli” pazarın varlığıdır. Bu 
fikir akımı, fiili olarak ülke kalkınmasına 
yönelik herhangi bir açık ve kapsamlı 
modele dayanmamakta, daha çok siyasi 
düzeyde kalan düşünce ve önerileriyle 
dikkat çekmekte, iktisat eğitimine 
yönelik herhangi bir somut önerisine 
rastlanmamaktadır.47

47 1930’larda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kal-
kınma çabası içinde olduğu ve dünya eko-
nomisinin ise Büyük Buhran’ın etkisinde 
bulunduğu yıllarda, sadece Türkiye değil, 
dünyanın hiçbir ülkesinin kendi kalkın-
ması ve büyümesine dünya ekonomisinin 
kaynaklık edebileceği düşünülmemek-
tedir. Zira dünya ticaretinin daralması 
ülkelerin kalkınmaları için gerekli dış 
kaynakların uluslararası ticaret ile elde 
edilebilmesini güçleştirmektedir. Böyle bir 
durumda ülkelerin kendi iç kaynaklarına 
ve iç tasarruflarına yönelmeleri; bunun 
neticesinde yerel kaynaklarına dayalı bir 
kalkınmanın, büyük ölçüde bir zaruret 
olarak, fikrî temellerinin oluşturulması ve 
dahası, uygulanması son derecede beklenen 
bir durumdur.  Bu noktada, geri kalmış bir 
ekonomide, zaten kıt olan iç kaynakların 
daha rasyonel kullanımının sağlanabilme-
sinin bir yolu olarak devletin aktif olarak 
kaynak kullanım sürecinde rol alması gerek-
tiğini düşünmek, o günkü koşulların doğal 
bir sonucu olmuştur.  İşte bu nesnel çevresel 
koşullar altında gündeme gelen kadro hare-
keti, günümüzde de, etkisi zayıflamış olsa 
da hâlâ geçerliliğini koruyan “devletçiliği” 
önermiş, kapitalizm ve komünizm arasında 

Düşünsel alandaki bu akıma yüzyılın 
başında Alman düşünürleri ilham vermiş-
tir. Bu Alman etkisi Cumhuriyet dönemin-
de de kurumsal düzenlemelerde sürmüş, 
özellikle yükseköğrenim kurumlarının 
oluşturulmasında Türkiye’de kalıcı 
etkiler bırakmıştır.  Bu etkinin sürekliliği 
bir yandan Almanya’ya gönderilen 
öğrencilerin yurda dönmesi, diğer 
yandan belli dönemlerde Almanya’dan 
bilim insanlarının Türkiye’ye gelmesiyle 
sağlanmıştır.48 İktisat eğitimi ve müfredatı 
da bu etkileşimin doğal olarak etkisinde 
kalmıştır.

Cumhuriyet’in ilanından sonraki dö-
nem, ülke kalkınması ve ekonomik refahın 
arttırılmasına yönelik uygulamalarla dolu-
dur. Bu uygulamaların düşünsel temelinde 
de milli ve “tam bağımsız” iktisadi yapıya 
kavuşma özlemi yer almaktadır. Bu ama-
cı gerçekleştirmeye yönelik olarak teknik 
elemanlar, kamu ve özel sektördeki ikti-
sadi gerçeklerin de farkındalığını edinmiş 
bir şekilde İTÜ bünyesinde yetiştirilmiş 
ve ekonominin üretim kısmında önemli 
fonksiyonları icra etmişlerdir. Bu 
dönemde önemli olan ülkenin arz açığının 
giderilmesi ve neredeyse ne pahasına 

karma denilebilecek bir iktisadi sistemin 
savunuşu üzerine fikir üretmeye çalışmıştır 
(Nedim Tör, 1932a; s. 48-51 ve Nedim Tör, 
1932b; s. 71-75).

48 Bu Alman etkileşiminin yansımalarının 
bugün bile farklı şekillerde devam ettiği gö-
rülmektedir.  Bir Alman üniversitesinin Tür-
kiye’de bir kampüs açmak için girişimlerde 
bulunması ve yine İstanbul Teknik Üniver-
sitesinin de Berlin’de bir teknoloji ve bilişim 
üniversitesi kurmak üzere harekete geçmesi 
Osmanlı’dan günümüze gelen Türkiye-Al-
manya etkileşiminin bir göstergesi olarak 
karşımıza çıkmaktadır.



143

İstanbul Teknik Üniversitesinde İktisat Bilimi ve İktisat Eğitiminin Yüz Yılı

olursa olsun üretebilmektir.49 Osmanlı dö-
neminden miras kalan milli iktisat, mil-
li kalkınma hamlesinin fikri temellerini 
oluşturmuş ve bir ölçüde bu temeller üze-
rine inşa edilen bir işletme iktisadı kavra-
mı ortaya çıkmıştır. Özel sektörün ve özel 
işletmelerin gelişmesiyle birlikte bu ikti-
sadi birimlerin sevk ve idaresi önem arz 
etmeye başlamış ve daha çok mikro açı-
dan  işletmeleri ve işletme fonksiyonlarını 
kendine konu edinen bir iktisadi yaklaşım 
hâkim olmaya başlamıştır.

II. Dünya Savaşı sonrasında tüm 
dünyada ortaya çıkan Amerikan etkisi, 
Türkiye’nin kalkınma pratiklerine yan-
sıyarak, kurumsal ve düşünsel alanlarda 
birtakım yeniliklere kaynaklık etmiştir. Bu 
etki iktisat eğitimine ilişkin müfredatta da 
görülürken, daha önceki dönemlerde milli 
kimliği haiz kalkınma politikalarının yeri-
ne piyasaları ve piyasa dinamiklerini esas 
alan bir iktisadi yaklaşımın hâkim olmaya 
başlamasına  neden olmuştur.  Bu gelişme-
lerde elbette ABD ile artan ekonomik ve 
siyasi ilişkilerin rolü büyüktür ancak, en az 
bunun kadar önemli olan, Türkiye ekono-
misinin gelişmişlik düzeyiyle birlikte deği-
şen toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlarıdır.  

49 Dikkat edilmesi gereken bir husus da, bu 
dönemde sadece Türkiye’nin değil, birçok 
gelişmekte olan ülkenin izlemiş olduğu 
yolların birbirine benzerlik göstermesidir.  
Özellikle, kaynak kullanım maliyetlerin düşük 
olduğu dönemlerde ülkenin arz açığının 
giderilmesi gerçekçi ve yapılması gereken 
bir uygulama olarak düşünülebilir ancak, 
zaman zaman kaynakların elde edilebilirliği 
ve maliyetleri, dünya ekonomisinin içine 
düştüğü konjonktürel gelişmelerin etkisiyle 
artabilir. İşte böyle durumlarda arz açığının 
kapanması daha maliyetli olurken, kaynak 
kullanımının alternatif maliyeti de artabilir. 
Ülke sanayisinin gelişimi için yapılan 
tercihlerin bu gelişmelere uyum sağlaması 
beklenmektedir.

Artık özel sektör belli bir gelişmişlik sevi-
yesine gelmiş ve faaliyetlerinin icrası için 
nitelikli ve belli alanlarda geçmişe göre 
daha çok uzmanlaşmış işgücüne ihtiyaç 
duyulmuştur.  Ayrıca kamu  kesiminde 
ülke kalkınması için kaynakların dağılı-
mından sorumlu birtakım kurumlar oluş-
turulmuş ve bu kaynak dağılımında karar 
alma mevkiinde bulunan işgücünün ikti-
sadi formasyonunu temin edecek tarzda 
bir iktisat eğitimi de, yine işletme iktisadı 
kültürünü kendine temel almıştır.   İkti-
sat eğitimi yeni ekonomik eğilimlerin ih-
tiyaçlarına karşılık verebilecek bir şekilde 
tekrar yapılandırılmıştır. Bu süreç içinde 
İTÜ bünyesinde verilen iktisat dersleri 
ve içeriklerinde de önemli değişiklikler 
yaşanmış ve bu değişikliklerde fonksiyo-
nellik daima dikkat çekici bir özellik olarak 
yer almıştır.  Burada fonksiyonellikten ka-
sıt, verilen dersin bir mühendis için belli 
fonksiyonu icra etmesidir.  İTÜ bünye-
sinde iktisat dersinin fonksiyonu, üretime 
odaklanarak ülkenin arz açığını kapatma-
ya yönelik mühendisleri ekonomik değer-
ler ve fırsat maliyetleri konusunda bir kül-
türle tanıştırmak ve bu yolla üretebilmenin 
yanında, bir de hangi maliyetle üretildiği-
nin önemi hususunda mühendislere fikri 
anlamda rehberlik etmektir.50 

İTÜ’deki iktisat eğitimi, gelişmeyi salt 
ekonomik anlamda bir gelişme olarak ele 
almamış, kurumsal anlamda değişmelerin 

50 İTÜ Makina Fakültesinden mezun ve Türk 
sanayisinde önemli bir işletme grubunun 
kurucusu olan ünlü bir girişimcimiz, bu 
fonksiyonu, çoğu İTÜ mezunu çalışanlarına 
çok veciz olarak şu şekilde ifade etmiştir: 
“Düşünün... Hayal edin. Hayal etmek, 
yaratıcılığı geliştirir.  Hayal etmek, düşünmek 
en kolay şeydir, çünkü bir bedel ödenmez; ama 
bir bedel ödeyecekseniz de, iki kere düşünün.” 
(Günçavdı, 2009; s. v.).
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de iktisadi yansımalarının olabileceğini 
hesaba katmıştır.  Öncelikle sanayileşmeyle 
ortaya çıkan yeni iktisadi ilişkiler ve bu iliş-
kileri düzenleyen yeni kurumlar her zaman 
dikkate alınmıştır.  Bu kurumsal düzenle-
melerin mikro düzeyde firma ve girişim 
uygulamalarındaki önemine dikkat çek-
mek amacıyla, mühendislik müfredatında 
hukuk bilgisine her zaman yer verilmiştir. 
Örneğin; iş hukuku derslerine mühendislik 
müfredatında yer verilmesinin ardındaki 
neden budur ve tam bir fonksiyonel amaç 
için bu ders uzun yıllardır İTÜ’deki müfre-
datta yer almaktadır.   

1960’lı yıllardaki planlı ve müdahaleci 
iktisadi sistemin ihtiyaçları o dönemdeki 
iktisat eğitiminin yönelimini belirlemiştir. 
Bu eğilim 1980’li yıllara kadar sürmüştür.  
1980’li yıllar, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de liberalleşme akımının önem 
kazanmasına şahitlik etmiştir.  Bu akımı 
referans alan uygulamalarla daha önce 
olmayan yeni piyasaların ortaya çıkması 
sağlanmış; piyasa dinamiklerinin kaynak 
dağılımında etkin olması fikri kabul gör-
müştür.  Bu dönemdeki iktisat eğitimi de, 
artık piyasaları, bu piyasaların kurumlarıy-
la temel dinamiklerini anlamaya ve öğret-
meye yönelik bir hal almıştır.

Günümüzde teknolojik yenilikler ve 
uluslararası rekabet, ekonomik koşulların 

çok hızlı değişmesine neden olmakta ve 
ülkelerin ve elbette iktisadi kurumların bu 
değişimlere uyumu son derecede önemli 
bir hal almaktadır.  Ekonomilerin arz ve 
talep yapıları sürekli değişmekte, bu deği-
şikliklerin toplumsal refah üzerine önemli 
etkileri ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan 
piyasa aksaklıklarının neden olabileceği 
toplumsal refah kayıplarının  minimize 
edilebilmesi için kurumsal düzenlemelere 
ve yeni kurumlara ihtiyaç duyulmakta ve 
her geçen gün yeni yeni düzenleyici ku-
rumlar oluşturulmaktadır.  Birçok tekno-
lojik gelişme, beraberinde yeni düzenleme-
ler ve bu düzenlemelere yönelik kurumları 
gerekli kılmaktadır. Ekonomik yapılar 
günden güne derinleşmekte, daha kar-
maşık bir hal almaktadır.  Böyle değişken 
piyasa yapılarında iktisadi birimlerin ba-
şarısı, farklı piyasa koşullarını dikkate alan 
farklı stratejik davranış tarzları geliştirme-
lerine ve bu stratejilerle uyumlu kurum 
pratikleri oluşturulmasına bağlı olacaktır.   
Günümüz iktisat bilimi, bu karmaşıkla-
şan ekonomik yapıları daha iyi anlamaya 
yönelik imkânları da bizlere sunmakta ve 
bu imkânların bu iktisadi sistemde bir rol 
üstlenecek bireylere aktarımını bir zorun-
luk haline getirmektedir ancak, Türkiye’de 
günümüzdeki iktisat eğitimi, yerel ihtiyaç-
larla ilişkilendirilmiş bu yeni eğilimleri çok 
da bünyesinde barındıramamaktadır.
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Abstract
The two major determinants of private fixed investment are per capita real gross domestic product 

and real interest rate.  Income channel works through capital adjustment mechanism and the effects of 
changes in income on fixed investment depends on capital output ratio. Real interest rate, on the other 
hand, represents the alternative cost of investment. For almost a decade, private investment has been 
sluggish, and as a result, there has been a heated debate in both political and academic circles regarding 
the level of interest rate and whether low interest rate is a major stimulus for the private investment 
in Turkey. In this paper we model the interaction between real interest rate and private investment 
in Turkey over the period between 1973 and 2014. Our findings indicate that there is unidirectional 
causality from real interest rate to private investment in the short and long run. However, there are 
breaks in terms of the size of the relationship, trend and regime during the second oil crisis (1978), 
Asian and Russian economic crises (1887, 1999), and global financial crisis (2008/2008). Therefore, we 
conclude that there is room for the monetary policy to stimulate private investment by lowering real 
interest rate in Turkey.
Keywords: Private Investment, Interest Rate, Cointegration Test with Structural Breaks, Turkey
JEL Classification: C22, E22, E32,E43, E50

Türkiye’de Faiz Oranı ve Özel Yatırım Arasındaki İlişkinin 
Zaman Serileri Analizi

Özet
Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının iki temel belirleyicisi kişi başına reel gayri safi yurt içi 

hâsıla ve reel faiz oranıdır.  Gelir kanalı sermaye uyumlanma mekanizması yoluyla çalışmakta ve bu 
süreçte gelirdeki değişmelerin sabit sermaye yatırımları üzerindeki etkisinin büyüklüğünü sermaye 
hâsıla oranın büyüklüğü belirlemektedir. Diğer yandan, reel faiz oranı, yatırımın alternatif maliyetini 
temsil etmektedir.  Yaklaşık on yıldır Türkiye’de özel sektör yatırımları belirgin bir biçimde durgun 
olduğu için hem politik hem de akademik çevrelerde, hem reel faiz oranın düzeyi hem de düşük faiz 
oranın özel sektör yatırımları için bir teşvik unsuru olup olmadığı konusunda ateşli bir tartışma söz 
konusudur.  Biz bu çalışmada Türkiye’de 1973-2014 dönemi için reel faiz oranı ve özel yatırımlar 
arasındaki ilişkiyi modelliyoruz.  Bulgularımız hem kısa hem de uzun dönemde reel faiz oranından 
özel yatırımlara doğru tek yönlü bir nedenselliğin varlığına işaret etmektedir ancak, hem ilişkinin 
büyüklüğü hem de eğilim ve formu anlamda ikinci petrol krizi (1978), Asya ve Rusya ekonomik 
krizleri (1997, 1998) ve küresel finansal kriz (2008/2009) dönemlerinde kırılma gözlemlenmektedir. 
Böylece, çalışmanın buğularından yola çıkarak, Türkiye’de para politikasının reel faiz oranını 
düşürerek özel sektör yatırımlarını özendirmesinin olanaklı olduğunu ileri sürebiliriz.   
Anahtar Kelimeler: Özel Yatırım, Faiz Oranı, Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testi, Türkiye
JEL Sınıflandırması: C22, E22, E32,E43, E50
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1. Introduction and a Short 
Literature Review

Capital stock, together with labor force 
and the level of technology, determines 
the productive capacity in an economy 
in the long run. Investment is addition to 
the capital stock, and, through its income 
effect it determines the short run economic 
growth performance of the economy. 
Investment also determines the size of 
employment in a country’s economy and 
it becomes crucial when the country is 
experiencing high levels of unemployment. 
On the other hand, private investment is 
the most volatile component of aggregate 
demand. Therefore, most of the studies 
conducted to examine the determinants of 
investment expenditure seek to understand 
major source of fluctuations in aggregate 
demand.

Private investment expenditures cover 
three major categories; fixed nonresidential 
investment, fixed residential investment, 
and inventories. The two major determinants 
of private fixed investment are per capita 
income (per capita real gross domestic 
product-GDP) and real interest rate.  

From a theoretical perspective, income 
channel works through capital adjustment 
mechanism and the effects of changes in 
income on fixed investment depends on 
capital output ratio. Real interest rate, on 
the other hand, represents the alternative 
cost of investment. For almost a decade, 
private investment has been sluggish, and 
as a result, there has been a heated debate 
in both political and academic circles 
regarding the level of interest rate and 
whether low interest rate is a major stimulus 
for the private investment in Turkey. In this 
paper we model the interaction between 
real interest rate and private investment in 
Turkey for the period 1973-2014. 

Akkina and Celebi (2002) analyze the 
determinants of private fixed investment 
spending in Turkey over the period 
1970–96 and find that volume of funds is 
as important as the cost of funds used in 
financing private fixed investment. On the 
other hand, they conclude that although 
the effect of the medium-term real 
lending rate on private fixed investment 
is negative, it is statistically insignificant.  
This finding is consistent with Çolak and 
Öztürkler (2012)’s conclusions that the 
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average savings rate in Turkey is very low 
(which leads to a sizable national savings 
deficit) and low level of per capita income 
raises the responsiveness of savings to 
income. As a result, the availability of the 
funds becomes as important as the cost 
of the funds. In addition, the positive 
link between the volume of the funds and 
investment leads to categorical shifts in 
the response of investment to interest rate. 
That is, elasticity of investment to the cost 
of funds is time and state-varying. For 
instance, Esiyok (2001) empirically show 
how different periods of macroeconomic 
deviations in terms of the state of the 
economy and economic policies and 
strategies alter the investment trends in 
Turkey over the period 1971-2000. 

Karagoz (2010) investigates the long 
run determinants of private investments 
in Turkey over the period 1970-2005. 
The estimated long run coefficients in the 
indicate that real GDP, real exchange rate, 
the ratio of private sector credit to GDP, 
private external debt, inflation, and trade 
openness have a significant impact on 
private investments. These findings also 
imply that in the long run availability of 
funds is more important than the cost of 
the funds and inflation uncertainty is a 
major impediment to private investment. 
On the basis of these results, as Lindner 
(2014) points out, one can argue that in a 
developed country with no constraints in 
terms of funds, there is neither a deficit 
of private investment in equipment nor 
financing costs are hindering businesses 
from expanding their production capacity 
by increasing investment. In such a case, 
what is required is only additional demand 
– whether domestic or foreign. On the 
other hand, as emphasized by Kehinde 
et al. (2012), in a less developed country 
such as Nigeria, neither investment nor 

availability of credit has a stimulating effect 
on private investment, and furthermore, 
credited provided to businesses for fixed 
investment is misused. However, when 
developing countries are concerned it is 
possible to find conflicting results. For 
instance, Muhammad et al. (2012) conclude 
that that investment has significantly 
inverse association with real interest rate in 
Pakistan over the period 1964-2012. 

In the empirical part of this study below 
we focus on the real interest rate, which is 
an essential component of the investment 
decision process and investigate its effect 
on the private fixed investment in Turkey 
for the period between 1973 and 2014. 
From a theoretical perspective when the 
interest rate is low there will be higher 
allocation of funds to investment for 
both lower alternative cost effect and 
increased risk taking tendency among 
investors. Therefore, we expect a negative 
relationship between real interest rate 
and private investment in Turkey and the 
magnitude and form of the relationship to 
change in sub-periods.  

2. Model and Data

We start with an empirical model 
specification of the following form:

,f

, , , ...

PINV REAL INT

t T1 2 3

t t t1 2b b= + +

=
-

where PINVt  is the dependent variable 
and represents the share of real private 
investment in real GDP (henceforth we 
shall call private real investment) while  
REAL INTt- is the independent 

variable and represents annual real interest 
rate for the year t.  We obtained yearly data 
for the period between 1973-2014 from 
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1. These data were obtained from Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2015), 
“The Next Generation of the Penn World Table” American Economic Review, 105(10), 3150-3182, 
available for download at www.ggdc.net/pwtss.

World Development Indicators published 
by World Bank and Penn World Table1.  
Descriptive Statistics for these the variables 
are provided in Table 1.  

Table 1: Descriptive Statistics

Variable PINV REAL_INT
 Mean  0.225895  37.50735
 Median  0.226566  36.06231
 Maximum  0.400018  87.06685
 Minimum  0.114257  3.856423
 Std. Dev.  0.061732  25.98453
 Skewness  1.093632  0.359918
 Kurtosis  4.842692  1.838070
 Jarque-Bera  14.31437  3.269430
 Probability  0.000779  0.195008
 Sum 9.487572 1575.309
 Sum Sq. Dev. 0.156245 27683.02

3. Empirical Results 

We employ unit root test developed 
by Phillips & Perron (1988) to check the 
presence of stationarity in the variables in 
the model.  Table 2 provides the results of 
this unit root test.  All the results in Table 
2 show that null hypothesis of unit root 
for both variables is not rejected for both 
model specifications; i) with intercept and 
ii) with intercept and trend. However, the 
first differences of the series seem to be 
stationary. So we can conclude that both 
variables are integrated of order one.  To 
check whether or not the two variables are 
cointegrated we employ VAR approach of 
Johansen (1988) and Johansen and Juselius 
(1990) and Maki (2012)’s cointegration test 
with structural breaks which is based on 
single equation approach.

Table 2: Unit Root Test Results

Series Intercept Prob_v Intercept+Trend Prob_v

PINV -1.939448 0.3116 -2.982693 0.1492

REAL_INT -1.601523 0.4728 -1.260509 0.8837

Both the Trace and Max-Eigenvalue 
test statistics illustrated in Table 3 indicate 
existence of one cointegration relationship 
between real private investment and real 
interest rate. Maki (2012)the proposed tests 
perform as well as the tests of Gregory and 
Hansen (1996a’s cointegration test results 
also confirm existence of cointegration 

relationship as illustrated in Table 4a. 
However Maki(2012)the proposed tests 
perform as well as the tests of Gregory and 
Hansen (1996a’s cointegration parameters 
are obtained on the basis of OLS estimate 
and although  the cointegration parameter 
2bt  is super-consistent it suffers from 

second order bias due to correlation 
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between  ut and vt
2 . To overcome this bias 

we use Dynamic OLS (DOLS)  developed by 

2 Suppose we have Y X ut t t1 2b b= + +  
with ut is ( )I 0 .  When Xt is a random 
walk X vt tD =  and vt  is ( )I 0  , if 
( , )Cov u vt t 12v=   for  t s!  OLS 

estimate is biased and this bias is well known 
as second order bias . Then DOLS developed 
by Stock & Watson (1993).

Stock & Watson(1993)3. The date of breaks 
obtained by Maki (2012)the proposed tests 
perform as well as the tests of Gregory and 
Hansen (1996a’s test and the cointegration 
relationship based on DOLS is illustrated 
in Table 4a and 4b.

3 Fully Modified OLS developed by Phillips 
& Hansen(1990) could also be used as 
alternative to DOLS. 

Table 3: Cointegration Test Results

Null Trace

0.05
Critical 
Value

Prob
Max-

eigenvalue

0.05
Critical 
Value

Prob

None * 16.55448 15.49471 0.0345 15.36017  14.26460  0.0334

At most 1 1.194309 3.841466 0.2745 1.194309 3.841466 3.841466

Table 4a:  Maki(2012)’s  Cointegration Test Results

Test statistics
Dates of 
breaks

%1 
critical 
values 

%5 
critical 
values

%10 
critical 
values

Level shift -6.4903107*  
1999
2007
2009

−5.563 −5.083 −4.784

Level shift with trend -6.7194646*
1978
1999
2005

−5.833 −5.373 −5.106

Regime shift -7.1528832*
1997
1999
2008

−6.251 −5.703 −5.402

Critical values for  %1 %5 %10 level were obtained from the study of Maki(2012).
* Statistically significant at %1 level.
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Maki(2012)the proposed tests perform 
as well as the tests of Gregory and Hansen 
(1996a’s test results show that the size of the 
relationship between real interest rate and 
real private investment in Turkey changed 
during the 1999 Russian economic crisis 
and 2008/2009 global financial crisis. The 
test results also indicate size and trend 
changes during the second oil crisis (1978) 
and 1999 Russian crisis. The Turkish 
economy experienced an industrial 
production growth of around 8 percent 
between the second half of 2002 and first 
half 2005. However, average growth rate 
of the industrial production declined 

significantly following 2005. Makis’s test 
results point to a break in the relationship 
between real interest rate and real private 
investment in terms of level and trend 
in 2005. Furthermore, the test results 
correctly capture the regime shifts during 
the 1997 Asian and 1999 Russian economic 
crises and 2008/2009 global financial crisis.  

Once we have obtained the cointegration 
relationship by DOLS we then proceed to 
VECM and Granger causality tests.  Table 
5 shows optimal lags according to several 
criteria. In this paper we adopt Schwartz 
criterion and set the optimal lag to one.  

Table 4b:  DOLS  Estimation Results

Variable Coefficient Prob.

REAL_INT -0.001110 0.0111

C 0.263373 0.0000

Table 5: Lag Order Selection Results

 Lag LR FPE AIC SC HQ

0 NA  0.948383  5.622733  5.708922  5.653398

1   84.41327*  0.105016  3.421451   3.680018*   3.513447*

2  8.306651   0.101021*   3.380261*  3.811205  3.533588

3  1.779779  0.118378  3.533375  4.136696  3.748032

4  3.684660  0.129954  3.616844  4.392543  3.892832
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Table 6 depicts the VECM and causality 
test results between real private investment 
and real interest rate. These results show 
that there is unidirectional causality from 
real interest rate to private investment in 

the short and long run.  However, there is 
no evidence that indicates unidirectional 
causality from private investment to real 
interest rate in the short and long run.

Table 6:  VECM Test Results

Dependent 
Variable

D(PINV) D(REAL_INT) ECM Result 

D(PINV) -  
both short 

and long run 
causality from 
real_int to pinv

 -0.311143*

      2.5***

D(REAL_INT)
no short and 

long run 
causality from 
pinv to real_int

 

 0.192750 74.48206

* Statistically significant at  %1  level.
** Statistically significant at  %5  level.
*** Statistically significant at  %10  level.

Existence of causality and significance 
of error correction term justify existence 
cointegration. 

Finally to trace out the effects of one 
standard deviation shock on each variable we 

obtain the generalized impulses responses 
proposed by Pesaran & Shin (1998)[Koop 
et al. (1996. As illustrated in Figure below 
the effect of an interest shock to private 
investment is negative in all periods. 
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Figure

4. Conclusion

In this study we model the interaction 
between interest rate and investment in 
Turkey for the period 1973-2014. Previous 
empirical studies of the subject mostly 
conclude that there is no statistically 
significant relationship between interest rate 
and of private fixed investment spending in 
Turkey.  In contrast, our findings indicate 
that that there is unidirectional causality 
from real interest rate to private investment 

in the short and long run. Furthermore, 
the effect of an interest shock to private 
investment is negative in all periods. On the 
other hand, there are breaks in terms of the 
size of the relationship, trend and regime 
during the second oil crisis (1978), Asian 
and Russian economic crises (1887, 1999), 
and global financial crisis (2008/2008). 
Therefore, we conclude that there is room 
for the monetary policy to stimulate private 
investment by lowering real interest rate in 
Turkey.  
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Özet

Bu çalışmada 2009 yılı 2. çeyreği ile 2017 yılı 2. çeyreği arasındaki dönemde Türkiye’de 
hanehalkı yurt içi turizm harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi araştırılmaktadır. 
Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de turizm yanlı büyüme hipotezinin iç turizm alanında 
geçerliliğini analiz etmektir. Bu çerçevede yapılan analizler sonucunda hanehalkı yurt içi 
turizm harcamalarındaki artışın ekonomik büyüme oranı ile uzun dönemli ilişki içerisinde 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca iki değişken arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi olduğu 
da görülmüştür. Dolayısıyla Türkiye’de hanehalklarının yurt içinde yaptıkları turizm 
harcamalarının ekonomik büyümeyi arttırıcı etki yapmakta olduğu görülmektedir. Diğer 
taraftan ekonomik büyümenin de hanehalklarının yurt içi turizm harcamalarını arttırıcı 
etkiye yol açtığı göze çarpmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İç Turizm, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, Nedensellik
JEL Sınıflandırması: C22, O47, Z3 

The Relationship Between Domestic Tourism 
Expenditures and Economic Growth in Turkey

Abstract

In this study, the impact of Turkish household domestic tourism expenditures on 
Turkey’s economic growth rates is analysed for the period of 2009 II and 2017 II. The main 
aim of this study is to analyse the validity of tourism-led growth hypothesis in the case of 
domestic tourism in Turkey. As a result of the analyses, it’s seen that household domestic 
tourism expenditures and GDP growth rates are in a long-term relationship. Moreover, it’s 
found that there exists a bilateral causality between two variables. Consequently, it is seen 
that domestic tourism expenditures increase economic growth rates and vice versa.   
Keywords: Domestic Tourism, Economic Growth, Cointegration, Causality
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1. Giriş

Turizmin ekonomik büyümedeki yeri ve 
önemi son yıllarda gerek teorik gerekse de 
ampirik çalışmalarda sıklıkla vurgu yapılan 
bir konu haline gelmiştir. Özellikle Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkeler için ekonomik 
büyümenin temel unsurlarını doğru analiz 
edebilmek, uygun politikalar geliştirebilmek 
açısından da kritik öneme sahip olmaktadır. 
Bu doğrultuda literatürde geliştirilmiş olan 
ekonomik büyüme modellerinden birisi de 
turizm yanlı büyüme (TYB) modelidir. TYB 
modeli temel itibarıyla turizmin ekonomik 
büyüme sürecinde itici bir faktör olduğunu 
ifade etmektedir (Brida vd., 2008, s. 1). 
Turizm sektörünün, hizmetler sektörünü 
geliştirmesi, istihdamı arttırması ve yerli 
ve yabancı yatırımları arttırarak gelir ve 
çarpan etkilerine yol açması gibi nedenlerle 
ekonomik büyümeyi olumlu etkilemekte 
olduğu, bu model doğrultusunda artık 
literatürde genel kabul görmektedir 
(Holden, 2006, s. 90).

Bu gerçekten yola çıkarak hazırlanan 
bu çalışmada 2009 yılı 2. çeyreği ile 2017 
yılı 2. çeyreği arasındaki dönemde Türki-
ye’de hanehalkı yurt içi turizm harcama-
larının ekonomik büyümeye etkisi araş-
tırılmaktadır. Çalışmanın temel amacı, 
Türkiye’de turizm yanlı büyüme hipotezi-
nin iç turizm alanında geçerliliğini ana-
liz etmektir. Çalışmanın ilgili literatüre 
katkısı, en güncel veriler kullanılarak iç 
turizmin ekonomik büyümeye etkisine 
dair uzun dönemli ilişkilerin ve nedensel-
lik ilişkilerinin varlığını Türkiye için ilk 
kez ele alıyor olması noktasındadır. Çalış-
manın giriş bölümünü takip eden birinci 
bölümünde, turizmin Türkiye ekonomi-
sindeki yeri ve önemi ele alınmaktadır. 
İkinci bölümde ampirik literatür, veri seti 
ve değişkenlere dair bilgiler ile ampirik 
uygulama sonuçlarına yer verilmektedir. 
Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise 
elde edilen bulgular yorumlanmakta ve 
politika önerisi geliştirilmektedir.
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2. Turizmin Türkiye 
Ekonomisindeki Yeri ve 
Önemi

Günümüzde turizm sektörünün eko-
nomiye birçok yoldan katkı yaptığı bilin-
mektedir. Ödemeler bilançosuna katkı, ya-
tırım, gelir ve istihdam artışları sektörün 
ekonomiye temel katkıları arasında sayı-
labilir. Diğer taraftan konu daha ayrıntılı 
olarak ele alınacak olursa, turizmin eko-
nomiye yaptığı katkıların 3 gruba ayrıldığı, 
literatürde ifade edilmektedir. Bu bağlam-
da turizmin ekonomiye katkıları; doğru-
dan katkılar, dolaylı katkılar ve uyarılmış 
katkılar olarak sınıflandırılmaktadır. Doğ-
rudan katkılar; turizm sektöründe üretilen 
ürün ve hizmetler, bu sektörün ihtiyaçla-
rını karşılamaya yönelik üretim yapan ve 
hizmet veren sektörlerin ürettikleri mal ve 
hizmetler; ve turizm için yapılan harcama-
lar yoluyla ekonomide yaratılan etkilerdir. 
Dolaylı katkılara bakılacak olursa; turizm 
yatırım harcamaları ve turizm ile ilgili fir-
maların yaptıkları satın alımlar karşımıza 
çıkmaktadır. Son olarak uyarılmış katkı-
lar söz konusu olduğunda ise turizmde ve 
yan sektörlerinde çalışanların kazandıkla-
rı gelirler yoluyla yaptıkları harcamaların 
ekonomide yarattığı etkiler söz konusu ol-
maktadır (WTTC, 2013, s. 2). Bu kapsam-
da güncel veriler olarak Dünya Seyahat ve 
Turizm Konseyi (WTTC) 2017 Türkiye 
ülke raporu incelendiğinde, 2016 yılı iti-
barıyla turizmin Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla 
(GSYİH)’ya doğrudan katkısının toplam 
GSYİH’nin %4,1’i olduğu, 2017 yılsonu 
itibarıyla bu payın %2 civarında artması-
nın beklendiği ve 2017’den 2027’ye aynı 
oranın %4,9 oranında artacağının tahmin 
edildiği görülmektedir. Dolaylı ve uyarılmış 

ekonomik etkiler de dikkate alındığında 
ise 2016 yılında turizm sektörünün top-
lam katkısının GSYİH’nin %12,5’i olduğu 
görülmektedir. Bu oranın 2017 yılsonu 
itibarıyla %1 civarında artması, 2027 iti-
barıyla ise GSYİH’nin %13,8’ine ulaşması 
beklenmektedir. 2016 yılı itibarıyla Türki-
ye’de turizm sektöründeki istihdamın top-
lam istihdam içerisindeki payının ise %8,1 
olduğu görülmektedir. Bu payın 2027 iti-
barıyla %9,5 düzeyine çıkacağı düşünül-
mektedir. 

Türkiye’nin dünyadaki durumuna ba-
kıldığında ise oldukça çarpıcı bir tablo göze 
çarpmaktadır. 2016 yılı değerleri dikkate 
alındığında Türkiye, turizmin GSYİH’ye 
mutlak toplam katkısında (bin dolar cinsin-
den veriler ışığında) dünya ortalamasının 
üzerinde bir performans sergileyerek 
14. sırada yer almaktadır. Benzer şekilde 
turizmin istihdama mutlak toplam katkı-
sı açısından da (bin kişi cinsinden veriler 
ışığında) Türkiye’nin dünya ortalamasının 
üzerinde performans sergilediği ve 19. 
sırada yer aldığı görülmektedir. Turizm 
yatırımları konusunda da (bin dolar cin-
sinden veriler ışığında) Türkiye, dünya 
ortalamasının üzerinde yer alarak diğer 
ülkeler arasında 10. sıraya yerleşmektedir. 
Öte yandan Türkiye’nin durumu oransal 
açıdan ele alındığında söz konusu tablo 
biraz farklılaşmaktadır. Yine aynı yıl itiba-
rıyla turizmin GSYİH’ye toplam katkı payı 
incelendiğinde Türkiye yine dünya ortala-
masının üzerinde ancak bu sefer 68. sıra-
da yer almaktadır. Yine Türkiye’de turizm 
sektörünün istihdama toplam katkı payına 
bakıldığında bu sefer de dünya ortalama-
sının altında ve 112. sırada yer alan bir 
ülke olarak Türkiye karşımıza çıkmaktadır. 
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Son olarak toplam sermaye yatırımları 
içerisinde turizm yatırımlarının payı 
açısından da Türkiye dünya ortalamasının 
üzerinde ve 35. sırada yer almaktadır 
(WTTC, 2017, s. 7-8).

Turizm genel olarak ele alındığında, 
hem yabancıların Türkiye’ye gelerek 
yaptıkları hareket ve harcamalar hem de 
Türk vatandaşlarının gerçekleştirdikleri 
yurt içi hareketler ve harcamalar söz 
konusu olmaktadır. Dolayısıyla turizm 
esas itibarıyla yerli ve yabancı turist 
hareketlerine konu olmaktadır. Bilindiği 
üzere yabancı turistlerin ülkeye gelerek 
harcama yapmaları ülkeye döviz girişi 
yoluyla ödemeler bilançosuna olumlu 
katkılar anlamına gelmektedir. Diğer 
yandan iç turizm de, yurt dışına gidebilecek 
vatandaşların ülke içerisinde kalarak 
harcamalarını yine ülke sınırları içerisinde 
yapmaları açısından ülke ekonomisinden 
dışarı para sızıntısının önüne geçmektedir. 
Ayrıca vatandaşların yurt içerisindeki 
hareketleri turizm ve yan sektörlerinde 
üretim ve istihdamı da arttırıcı etkilere yol 
açmaktadır. İç turizm ayrıca az gelişmiş 
bölgelerin ekonomik gelişmesine katkıda 
bulunarak yurtta gelir dağılımının daha 
dengeli hale gelmesine katkıda bulunur 
(TÜRSAB, 2007, s. 9). İç turizm, ülke 
ekonomisi için bu derece önemliyken, 
Türkiye’de iç turizm hareketlerine bakacak 
olursak 2017 yılı II. çeyrek verilerine 
göre söz konusu dönemde yurt içinde 
ikamet eden 14 milyon 116 bin kişi 
turistik seyahate çıkmıştır. Bu çeyrekte 
turistik seyahate çıkan hanehalkları 
seyahat başına ortalama 388 TL harcama 
yapmışlardır. Yerli turistlerin bu dönemde 
yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 
ise 6 milyar 882 milyon 250 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir (TÜİK, 2017).   

3. İlgili Literatür ve Ampirik 
Analiz

3.1. Turizm Ekonomik 
Büyüme İlişkisine Dair 
Ampirik Literatür

Turizm ile ekonomik büyüme 
ilişkisini inceleyen literatürdeki ampirik 
analize dayalı çalışmalar incelendiğinde 
çoğunluğunun, TYB modelinin geçerli 
olduğu yönünde bulgular elde ettiği göze 
çarpmaktadır [Örnek vermek gerekirse; 
Özcan (2015), Brida vd. (2013), Hye ve 
Khan (2013), Arslantürk ve Atan (2012),  
Arslanturk vd. (2011), Husein ve Kara 
(2011), Belloumi (2010), Brida vd. (2010), 
Katircioglu (2010), Katircioglu (2009a), 
Katircioglu (2009b), Brida vd. (2008), 
Demiröz ve Ongan (2005), Kasman 
ve Kasman (2004)]. Öte yandan bazı 
çalışmalarda da, TYB hipotezinin her 
durumda geçerli olmadığı, turizm ve 
ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 
ilişkisinin ülke/bölgeye ve zamana göre 
değişebildiği ifade edilmektedir. Örnek 
vermek gerekirse; Aslan (2014) GSYİH 
artışı ile turizm arasında Portekiz’de çift 
yönlü nedensellik ilişkisi olduğu bulgusunu 
elde ederken; İspanya, İtalya, Tunus, Kıbrıs, 
Bulgaristan ve Yunanistan’da söz konusu 
ilişkinin tek yönlü olduğu yönünde bulgular 
elde etmiştir. Yine Çağlayan vd. (2012) 
turizm gelirleri ve ekonomik büyüme 
arasında Avrupa’da karşılıklı nedensellik 
ilişkisi tespit ederken; Doğu Asya, Güney 
Asya ve Okyanusya’da nedenselliğin turizm 
gelirlerinden GSYİH’ye doğru olduğu 
bulgusunu elde etmiştir. Dahası Orta 
Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Alt-
Sahra Afrika’sında turizm ve ekonomik 
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büyüme arasında bir ilişkiye rastlanmadığı 
bulgusunu da elde etmişlerdir. Katırcıoğlu 
(2009a) ise, Türkiye’de 1960-2006 
döneminde TYB hipotezinin geçerli 
olmadığını ifade ederken, çeşitli dönemleri 
analize tabi tutan Arslantürk ve Atan 
(2012) Türkiye’de TYB modelinin geçerli 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

Tüm bunların yanı sıra ilgili literatür 
incelendiğinde araştırmaların genellik-
le genel turizm hareketleri, harcamaları 
veya gelirleri üzerinden yapıldığı görül-
mektedir. Diğer bir deyişle, çalışmaların 
büyük çoğunluğu turizmin ekonomik bü-
yümeye katkısında iç turizm ve dış turizm 
ayrımını gözetmemektedir. İç turizmin 
ekonomik büyümeye katkısı ile ilgili göz 
çarpan ulaşabildiğimiz tek çalışma Das 
ve Rainey (2008) çalışması olmuştur. Bu-
nun dışında iç turizmle ilgili gerek Tür-
kiye gerekse de diğer ülkeler için yapılan 
çalışmaların genelde iç turizm talebini ve 
iç turizm hareketlerinin belirleyicilerini 
tespit etmeye yönelik olduğu görülmek-
tedir [Örnek vermek gerekirse; Türkcan 
(2014)]. Türkiye’de iç turizm harcamaları-
nın ekonomik büyümeye katkısını ekono-
metrik yöntemlerle araştıran bir çalışmaya 
ise ulaşılamamıştır. Bu bağlamda bu 
çalışmanın literatüre katkısı, yayınlanan en 
güncel veriler ışığında Türkiye için iç tu-
rizm ile ekonomik büyüme ilişkisini eko-
nometrik yöntemlerle ele alan ilk çalışma 
olması noktasında olacaktır.  

3.2. Analizde Kullanılan Veri 
Seti ve Değişkenler

Bu çalışmada, 2009 II. çeyrek ile 2017 
II. çeyrek arasındaki 29 çeyreklik dönemi 
kapsayan zaman serileri analiz için kulla-
nılmıştır.  Bu zaman aralığı için kullanılan 

seriler, hanehalkı yurt içi turizm harca-
maları büyüme oranı ile harcama yöntemi 
ile hesaplanmış GSYİH büyüme oranı-
dır. Çalışmada kullanılan verilerin tümü 
TÜİK’ten temin edilmiştir. Turizm sektörü, 
yapısı itibarıyla inşaat ve tarım sektörleri 
gibi mevsimsel etkilerin geçerli olduğu bir 
sektör olduğundan kullanılan veri setlerine 
mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi 
uygulanmamıştır. Çalışmada iki değişken 
arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere Johan-
sen Eşbütünleşme Analizi ve Granger Ne-
densellik Analizi uygulanmıştır. 

3.3 Ampirik Uygulama

Zaman serisi analizlerinde, ampirik 
uygulamaya başlarken yapılması gereken 
ilk iş, serilerin durağanlığı konusunda 
gerekli araştırmaların yapılmasıdır. 
Durağan olmayan seriler ile yapılan 
ampirik uygulamalarda “sahte regresyon” 
sorunu oluşmakta ve bu durumda, 
değişken katsayılarına ait t istatistikleri 
anlamlı gibi görünmekle birlikte, 
ampirik sonuçlar iktisadi olarak anlamsız 
bulgular sunmaktadır (Sevüktekin ve 
Nargeleçekenler, 2005, s. 277).

Literatürde zaman serilerine dair farklı 
birim kök testleri geliştirilmiş olmakla 
birlikte ampirik analizlerde en yaygın 
kullanılan testlerden birisi Genişletilmiş 
Dickey-Fuller Testi (Augmented Dickey-
Fuller Test, ADF)’dir (Said ve Dickey, 
1984). ADF birim kök testinde, sıfır 
hipotezi, serinin durağan olmadığı 
durumu ifade ederken; alternatif hipotez 
serinin durağan olduğu durum üzerine 
kurulmaktadır. ADF testi, seriler hakkında 
bir ön fikir sahibi olmak açısından olduğu 
gibi diğer birçok ekonometrik yöntemi 
(örnek vermek gerekirse: Toda-Yamamoto 
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Nedensellik Testi) uygularken bu testin 
verilerinden yararlanılması açısından 
da güncel çalışmalarda halen sıklıkla 
kullanılan bir yöntemdir. Dolayısıyla bu 
çalışmada da analize tabi tutulan zaman 

serilerinin durağanlığı araştırılırken ADF 

Birim Kök Testi uygulanmıştır. Tablo 1 ve 

Tablo 2’de söz konusu serilere uygulanan 

ADF Testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 1: GSYİH Büyüme Oranı ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Düzey)1

t-İstatistiği Olasılık

Augmented Dickey-Fuller Test İstatistiği -2.682276 0.0892

Test Kritik Değerleri 1% düzeyi -3.679322

5% düzeyi -2.967767

10% düzeyi -2.622989

Tablo 1’de GSYİH büyüme oranı serisi için 
uygulanmış ADF birim kök testi sonuçları 
görülmektedir. Test sonuçları, serinin %10 

düzeyinde durağan olmakla birlikte, %5 
ve %1 anlamlılık düzeylerinde durağan 
olmadığını gözler önüne sermektedir. 

Tablo 2: Hanehalkı Yurt İçi Turizm Harcamaları Büyüme Oranı ADF Birim 
Kök Testi Sonuçları (Düzey)

t-İstatistiği Olasılık

Augmented Dickey-Fuller Test İstatistiği  2.663245 1.0000

Test Kritik Değerleri 1% düzeyi -3.699871

5% düzeyi -2.976263

10% düzeyi -2.627420

1 Tüm orijinal program çıktıları çalışmanın Ekler kısmında yer almaktadır.

Tablo 2’de ise aynı testin hanehalkı 
yurt içi turizm harcamaları büyüme oranı 
serisine uygulanması sonucu elde edilen 
sonuçlar yer almaktadır. Olasılık değe-
rinden de doğrudan görülebileceği üzere 
söz konusu seri, %1, %5 ve %10 anlamlılık 

düzeylerinin hiçbirinde istatistiki olarak 
anlamlı görünmemektedir.  Tablo 1 ve 
Tablo 2’deki sonuçlar dikkate alındığında 
serilerin farklarının alınması yöntemiy-
le durağanlaştırılması yöntemine başvu-
rulması gerektiği açıkça görülmektedir. 
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Öte yandan serilerin birinci farkı alın-
dığında ekonomik büyümeyi gösteren GS-
YİH büyüme oranı serisi durağanlaşırken, 
hanehalkı turizm harcamaları artış oranı 
serisinin durağanlaşmadığı görülmüştür. 
Öte yandan bilindiği üzere seriler arası 
uzun dönemli ilişkiyi gösteren Eşbütün-
leşme Analizi’ni yapabilmek için serilerin 

aynı düzeyden durağan olmaları gerek-
mektedir. Dolayısıyla her iki serinin de 
2. farklarının alınması yoluna gidilmiştir. 
Tablo 3 ve Tablo 4’te söz konusu serilerin 
ikinci farkları alınarak uygulanan ADF 
Birim Kök Testi sonuçlarına yer verilmek-
tedir. 

Tablo 3: GSYİH Büyüme Oranı ADF Birim Kök Test Sonuçları
(2. Farkı Alınmış)

t-İstatistiği Olasılık

Augmented Dickey-Fuller Test İstatistiği -4.292292 0.0031

Test Kritik Değerleri 1% düzeyi -3.769597

5% düzeyi -3.004861

10% düzeyi -2.642242

Tablo 4: Hanehalkı Yurt İçi Turizm Harcamaları Büyüme Oranı ADF  
Birim Kök Test Sonuçları (2. Farkı Alınmış)

t-İstatistiği Olasılık

Augmented Dickey-Fuller Test İstatistiği -4.292292 0.0031

Test Kritik Değerleri 1% düzeyi -3.769597

5% düzeyi -3.004861

10% düzeyi -2.642242

Her iki tablodaki sonuçlardan görül-
düğü üzere her iki seri de ikinci farkları 
alındığında %1 düzeyinde istatistiki anlam-
lılık sergileyerek durağanlaşmakta ve böy-
lelikle eşbütünleşme testi için uygun hale                

gelmektedir. Tablo 5’te ikinci farkı alınarak 
durağanlaştırılmış bu seriler için uygulan-
mış Johansen Eşbütünleşme Test Sonuçla-
rı’na yer verilmektedir.
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Tablo 5: 2. Farkı Alınmış Seriler için Johansen Eşbütünleşme Test Sonuçları

Kısıtlı Olmayan Eşbütünleşme Sıra Testi (İz) 

Hipoteze tabi 
tutulan eşbütünleşik 
eşitliklerin sayısı

Özdeğer İz İstatistiği
0.05  

Kritik Değeri
Olasılık

Hiç  0.935423  108.1820  15.49471  0.0001

En Fazla 1  0.628616  28.72503  3.841466  0.0000

Kısıtlı Olmayan Eşbütünleşme Sıra Testi (Maksimum Özdeğer)

Hipoteze tabi 
tutulan eşbütünleşik 
eşitliklerin sayısı

Özdeğer Maks-Öz  
İstatistiği

0.05
Kritik Değeri

Olasılık

Hiç  0.935423  79.45693  14.26460  0.0000

En Fazla 1  0.628616  28.72503  3.841466  0.0000

Kısıtlı Olmayan Eşbütünleşik Katsayılar 

D(GSYIH,2) D(TURIZM,2)
-0.058569 -0.002844
 0.255427 -0.037225

 Kısıtlı Olmayan Uyum Katsayıları 

D(GSYIH,3)  24.32011 -2.578844

D(TURIZM,3)  187.3439  62.00340

1 Eşbütünleşik Eşitlik Log olabilirlik -270.5656

Normalleştirilmiş Eşbütünleşik Katsayılar (Parantez içi standart sapma)

D(GSYIH,2) D(TURIZM,2)

 1.000000  0.048552

 (0.00995)

Uyum Katsayıları (Parantez içi standart sapma)

D(GSYIH,3) -1.424413
 (0.08399)

D(TURIZM,3) -10.97262
 (1.08242)
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Tablo 5’te görüldüğü üzere hem İz 
hem de Özdeğer olasılık sonuçlarına göre 
hanehalkı yurt içi turizm harcamaları 
artışı ile GSYİH büyümesi arasında uzun 
dönemli eşbütünleşik ilişki mevcuttur. Öte 
yandan eşbütünleşme analizi sonuçları 
iki seri arasında nedenselliğin varlığı 
ve yönü hakkında herhangi bir bilgi 

vermemektedir. Dolayısıyla serilerin uzun 
dönemli birlikte hareketlerinin tespitinin 
ardından nedenselliğin varlığını ve 
yönünü tespit etmek te ayrı bir önem arz 
etmektedir. Tablo 6’da daha önce ikinci 
farkı alınarak durağanlaştırılmış seriler 
üzerine uygulanan Granger Nedensellik 
Testi sonuçlarına yer verilmektedir.

Tablo 6: 2. Farkı Alınarak Durağanlaştırılmış Seriler İçin Granger 
Nedensellik Testi Sonuçları

 Sıfır Hipotezi Gözlem F-İstatistiği Olasılık 

 D(TURIZM,2), D(GSYIH,2)’nın Granger 
nedeni değildir.  29  107.926 0.0000

 D(GSYIH,2), D(TURIZM,2)’nın Granger 
nedeni değildir.  57.3064 0.0000

Tablo 6’daki sonuçlardan görüldüğü 
üzere hanehalkı yurt içi turizm harcamaları 
büyüme oranı ile GSYİH büyüme oranı 
arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi 
söz konusudur.

4. Sonuç

Bu çalışmada 2009 II. çeyrek ile 2017 
II. çeyrek arasındaki dönemde, Türkiye’de 
hanehalkı yurt içi turizm harcamaları 
büyüme oranı ile GSYİH büyüme oranı 
arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Yapılan 
eşbütünleşme ve nedensellik testleri so-
nucunda, söz konusu dönemde iki serinin 
birlikte hareket ettiği ve karşılıklı neden-
sellik ilişkisi içerisinde oldukları tespit 
edilmiştir. Söz konusu bulgular, Türki-
ye’de son yıllarda hanehalklarının yurt içi 
turizm harcamalarındaki artışın ekono-
mik büyümeye yol açtığı ve tersi şekilde, 
ekonomik büyümedeki artışın da hane-
halklarının yurt içi turizm harcamalarını                                             

arttırdığını işaret etmektedir. Diğer bir de-
yişle, yurt içi turizm harcamaları ile ekono-
mik büyüme arasında içsel (endojen) bir 
büyüme ilişkisi söz konusudur. Dolayısıy-
la elde edilen analiz sonuçları, Türkiye’de 
turizm yanlı büyüme hipotezinin yerli iç 
turizm harcamaları için de geçerli olduğu-
nu gözler önüne sermektedir. Görülmek-
tedir ki Türkiye’de hanehalklarının ülke 
içerisinde yaptıkları turizm harcamalarını 
arttıracak politikalar benimsemek, ekono-
mik büyümeye de katkı sağlayacaktır. Va-
tandaşların yurt içinde yaptıkları turizm 
harcamaları ekonomik büyümeyle birlikte 
hanehalklarının gelir düzeylerini ve yaşam 
standartlarını da arttıracağından, yeniden 
daha yüksek oranlarda yurt içi turizm har-
camalarına yönelmelerine yol açacaktır. 
Sonuç olarak, Türkiye’de ekonomik büyü-
meyi arttırmanın yollarından birisi olarak 
hanehalklarının yurt içi turizm harcama-
larını arttırmalarını sağlayacak politikalar 
uygulamak uygun görünmektedir.
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Ekler

Tablo Ek 1: GSYİH Büyüme Oranı Düzeyde ADF Birim Kök Testi   
        Orijinal Program Çıktısı

Null Hypothesis: GSYIH has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.682276  0.0892

Test critical values: 1% level -3.679322

5% level -2.967767

10% level -2.622989

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Tablo Ek 2: Hanehalkı Yurt İçi Turizm Harcamaları Büyüme Oranı 
Düzeyde ADF Birim Kök Testi Orijinal Program Çıktısı

Null Hypothesis: GSYIH has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.663245 1.0000

Test critical values: 1% level -3.699871

5% level -2.976263

10% level -2.627420

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Tablo Ek 3: 2. Farkı Alınmış GSYİH Büyüme Oranı Serisi için ADF 
Birim Kök Test Sonucu Orijinal Program Çıktısı 

Null Hypothesis: GSYIH has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.292292  0.0031

Test critical values: 1% level -3.769597

5% level -3.004861

10% level -2.642242

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Tablo Ek 4: 2. Farkı Alınmış Hanehalkı Yurt İçi Turizm Harcamaları 
Büyüme Oranı Serisi için ADF Birim Kök Testi Sonucu Orijinal 

Program Çıktısı

Null Hypothesis: GSYIH has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.390732 0.0000

Test critical values: 1% level -3.724070

5% level -2.986225

10% level -2.632604

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Tablo Ek 5: 2. Farkı Alınmış Seriler İçin Johansen Eşbütünleşme Testi  
Orijinal Program Çıktısı

Date: 12/13/17   Time: 19:30
Sample (adjusted): 2010Q2 2017Q2
Included observations: 29 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: D(GSYIH,2) D(TURIZM,2) 

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None *  0.935423  108.1820  15.49471  0.0001
At most 1 *  0.628616  28.72503  3.841466  0.0000
 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None *  0.935423  79.45693  14.26460  0.0000
At most 1 *  0.628616  28.72503  3.841466  0.0000
 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 
D(GSYIH,2) D(TURIZM,2)
-0.058569 -0.002844
 0.255427 -0.037225
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 
D(GSYIH,3)  24.32011 -2.578844
D(TURIZM,3)  187.3439  62.00340
1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -270.5656
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
D(GSYIH,2) D(TURIZM,2)
 1.000000  0.048552

 (0.00995)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(GSYIH,3) -1.424413

 (0.08399)
D(TURIZM,3) -10.97262

 (1.08242)
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Tablo Ek 6: 2. Farkı Alınarak Durağanlaştırılmış Seriler İçin Granger 
Nedensellik Testi Orijinal Program Çıktısı

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 12/13/17   Time: 19:31

Sample: 2009Q2 2017Q2

Lags: 2

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

D(TURIZM,2) does not Granger Cause 
D(GSYIH,2)  29  107.926 0.0000

D(GSYIH,2) does not Granger Cause 
D(TURIZM,2)  57.3064 0.0000
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Gönderim Süreci

1. Makalenizi göndermek için internet sitemizdeki MAKALE GÖNDER bağlantısını kullanarak 
ya da info@efiljournal.com adresine doğrudan gönderebilirsiniz.

2. Makale, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş 
olmalıdır.

3. Makale, 30 sayfayı geçmemelidir.
4. Makalede “Giriş” kısmı bulunmalı ve başlıklar numaralandırılmalıdır.

Makale Değerlendirme Süreci

1. Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisine gönderilen makalenin yazarı ile, makaleyi 
değerlendiren hakemin ismi karşılıklı olarak gizli tutulmaktadır.

2. Dergiye gönderilen tüm makaleler önce, editörler tarafından ön değerlendirmeye alınır. 
İçerik ve şekil şartlarına uymayan yazılar, editörler tarafından hakeme sunulmadan geri 
çevrilebilir.

3. Dergiye gönderilen makale, editörler tarafından hakeme gönderilmeye değer bulunduğu 
takdirde iki hakem tarafından incelenmeye alınır.

4. Hakem, yazıları makale hazırlama düzenine uygunluk, bilimsel katkısı, sorunsalın ele alınış 
biçimi, araştırmada kullanılan yöntem, literatürden yararlanış ve önemli bulduğu diğer 
unsurlar açısından değerlendirerek, görüşlerini bildirdiği formu editörlere iletir.

5. Editör, hakemin görüşünü yazara gönderir.
6. Yazar, hakem tarafından talep edilen düzeltmeleri editörün belirlediği süre içerisinde 

tamamladıktan sonra, makale tekrar hakemin görüşüne sunulur.
7. Hakemin uygun gördüğü makale için son değerlendirme editörler tarafından yapılır.
8. Yayımlanma kararı verilen makale, sıraya alınır ve nihai karar yazara bildirilir.
9. Dergide örnek olay incelemeleri, raporlar, önceden yazılmış bir makaleye eleştiri ve yorumlar, 

yanıtlar ve yanıtlara yanıtlar, kitap tanıtım ve eleştirileri, yayın duyuruları, konferans ve 
kongre gibi toplantılar yayımlanabilir. Burada karar, editörlere aittir.

10. Makalenin değerlendirme süresi maksimum 90 gündür.
11. Makalenin değerlendirilme süreci hakkında tarafınıza bilgi verilecektir.
12. Değerlendirme sonucu, tarafınıza e-posta yoluyla bildirilecektir.
13. Makalesi dergide yayımlanan yazara 5 adet basılı dergi ücretsiz olarak gönderilecektir.

Yazım Kuralları

1. Makale dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
2. Yüksek lisans veya doktora tezlerinde ya da bilimsel toplantılarda sunulan bildirilere 

dayanarak hazırlanmış yazılarda bu durum, ilk sayfa altında dipnot olarak belirtilmelidir.
3. Dergiye gönderilecek makalenin yazarına ait bilgiler, ayrı bir sayfaya yazılmalı ve şunları 

içermelidir:
	 •	 Yazının	başlığı
	 •	 Yazının	JEL	sınıflandırma	kodu
	 •	 Yazarın	adı	soyadı,	unvanı
	 •	 Yazarın	bağlı	bulundukları	kurum	(bölüm,	birim)
	 •	 Yazarın	kısa	özgeçmişi
	 •	 Yazarın	açık	ve	güncel	posta	adresi,	telefon/faks	numarası	ile	e-posta	adresi
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4. Yazının birinci sayfasında İngilizce ve Türkçe başlık, makalenin yüz kelimeyi geçmeyecek 
şekilde hazırlanmış İngilizce ve Türkçe özeti, anahtar sözcükler yer almalıdır.

5. Yazılar, Microsoft Word ortamında Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ile ve çift 
aralıkla yazılmalıdır.

6. Basılan makaledeki imlâ ve noktalama hatalarından yazarlar sorumludur. Bu nedenle, 
gereken kontroller yapılmış olmalıdır.

7. Bütün tablolar ve grafikler, ayrı olarak Microsoft Excel sayfalarda yer almalıdır. Tablo ve 
şekillere başlık ve sıra numarası verilmelidir.

8. Dergimize gönderilecek makalelerde kaynak gösterme konusunda APA sistemi 
benimsenmiştir.

Örnekler:
	 •	 Kitaplarda:
Metin içinde: (Yeldan, 2009)
Eserin, kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır: 
Yeldan, E. (2009). The economics of growth and distribution (5. bs.). Ankara: Efil Yayınevi.
	 •	 Makalelerde:
Metin içinde: (Akyüz, 2009, s. 92-93)
Makalenin kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır: 
Arolat, O. (2017). Kayseri OSB’nin 40. yıl kitabı. İktisat ve Toplum, 83, 85-90.
	 •	 Tezlerde:
Metin içinde: (Büyükyazıcı, 2012)
Tezin, kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır: 
Büyükyazıcı, D. (2016). Kültür ve sanat ekonomisinde piyasa mekanizmasının etkinsizliği: Gösteri 

sanatları perspektifinden Türkiye örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul.

9. Kullanılan bütün kaynaklar, makalenin sonunda “Kaynaklar” adı altında verilmelidir.
10. Tablo ve Şekiller:
 a.  Tablo numaraları ve açıklamaları tablonun üstünde
   Tablo 1: ………
   şeklinde, 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.
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