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Abstract

Network between the firms reveal the knowledge spillovers which is inevitable for 
economic growth of a country for neoclassical economists. In this study, existence of intra-
OIZ and intra-industry knowledge spillovers in Ankara is tested by the help of an export 
decision function. As it considers the spatial dependence between the regional units, the 
spatial econometric method is preferred. The data set is taken from the “Field Research 
Survey” of SMEDO. The spatial effect is one third of the total effect for intra-OIZ relations 
while it is one fourth of the total effect for intra-industry relation for Ankara. 

Keywords: Geographical Agglomerations (Clusters), Organized Industrial Zone (OIZ), 
Spatial Econometrics, Knowledge Spillovers, Export

JEL Classification: C21, C25, O12, O24, R15

Ankara’da OSB-İçi ve Endüstri-İçi Bilgi Sıçramaları:              
Mekânsal Ekonometrik Bir Analiz

Özet

Firmalar arasındaki ağ yapısı, neoklasik iktisatçılar için bir ülkenin büyümesinde 
kaçınılmaz olan bilgi sıçramalarını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, Ankara’da 
OSB-içi, endüstri-içi bilgi sıçramalarının varlığı ihracat karar fonksiyonun yardımıyla 
test edilecektir. Bölgesel birimler arasındaki mekânsal bağımlılık dikkate alındığından 
mekânsal ekonometrik metot tercih edilmiştir. Veri seti, KOSGEB’in “Saha Araştırma 
Anketi”nden alınmıştır. Ankara’da OSB-içi ilişkiler için mekânsal etkiler toplam etkinin 
üçte biri iken endüstri-içi ilişkiler için bu etki dörde bir oranındadır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Yığılmalar (Kümeler), Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Mekânsal 
Ekonometri, Bilgi Sıçramaları, İhracat 

JEL Sınıflandırması: C21, C25, O12, O24, R15

Intra-OIZ and Intra-Industry Knowledge Spillovers in 
Ankara: A Spatial Econometric Analysis*

Erkan Erdil**, Dilek Çetin*** 

    * This article is based on the thesis submitted by Dilek Çetin as part of the requirements for her PhD 
degree in Economics at Middle East Technical University’s Faculty of Economics and Administrative 
Sciences. Erkan Erdil served as thesis advisor. The PhD thesis is awarded for PhD encouragement prize 
by Turkish Economic Association in 2012.

  ** Prof. Dr., Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Middle East 
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Intra-OIZ and Intra-Industry Knowledge Spillovers in Ankara OIZs:                                          
A Spatial Econometric Analysis

1. Introduction 

One of the main industry policies in Turkey is establishing Organized Industrial Zones 
(OIZs), Technology Development Zones (TDZs) and Industrial Zones (IZs)1. First OIZ in 
Turkey was established in Bursa 1969. Till 2007, there have been 70 active OIZs. In 2012, 
this number is 263 OIZs with 148 active ones and 115 planned ones. The expectation of 
being in geographically agglomerated firms is not only to interact with each other but also 
to transfer knowledge among them. As far as we know, the interaction between the firms 
is tested not yet in Turkey. This is mainly due to the lack of appropriate data and analysis 
(econometric) tools. 

The OIZs are from the cluster (geographical agglomeration) idea which is first suggested 
by Marshall (1920) and have got stronger support by Porter in 2000’s. In geographical 
agglomerations (clusters), firms are benefitting from the (positive) “externalities” 
(knowledge spillovers) that other firms produce. Neo-classical economists and the 
endogenous growth theoreticians emphasize the importance of knowledge and knowledge 
spillovers in their theories and models. 

Clusters are always known to be encouraged because of the knowledge spillovers but the 
main question arises whether there is “knowledge spillovers” exist in clusters. Our starting 
point is to analyze the knowledge spillovers in clusters with a Turkish OIZ application. 
The question is stronger when the analyzing unit is clusters. The ambiguity depends on 
whether or not OIZs are considered as “clusters”. Due to this ambiguity, the hypothesis of 
this study is changed to investigate if OIZs can be considered as clusters by analyzing the 
existence of (spatial) knowledge spillovers. As far as we know, the econometric method at 
least spatial econometric method is not used yet for analyzing the efficiency of OIZs. 

1 In Turkey, two laws on OIZs and TDZs, and one act on IZs are effective. 
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2. Literature Review

Knowledge spillovers, which are crucial to the economic growth of a nation, were 
first introduced into economic literature by the neo-classical economists especially with 
Marshall (1890). As Porter (1990, 1996, 2000) emphasized, knowledge is better spilled in 
geographically nearby firms. Clusters (geographical agglomerations) are the best way to 
increase knowledge spillovers.

Knowledge spillovers which serve as the engine of endogenous economic growth can 
be defined as a benefit of innovation (knowledge) accumulates not only to the innovator 
benefits, but also “spills over” to other firms (Branstetter, 2001). Zucker et al. (1998, 
65) defines this terminology as “positive externalities of scientific discoveries on the 
productivity of firms which neither made the discovery themselves nor licensed its use 
from the holder of intellectual property right-lay a central role in the literature as causes 
of both economic growth and geographic agglomeration”. According to Mare (2004, 8), 
the condition for spillover to occur is “accumulation of an input has an unintended (and 
unrewarded) positive effect on productivity”. Based on the spillover, the firm, the province 
or the country benefits from increase in productivity, decrease in costs or competitive 
advantage from nearby firms, provinces or countries without any payment. 

How the knowledge transfer occurs is not clearly stated (Jaffe, 1986: Jaffe, 1989: Jaffe 
et al., 1993). Romer (1986, 1990) emphasized the importance of these knowledge transfer 
mechanisms but he did not mention how this would happen or through which channel. 
If knowledge is conveyed through informal conversations, geographical proximity is 
important in spreading the knowledge. (Jaffe, 1986: Jaffe, 1989). For example, in Silicon 
Valley, according to Saxenian (1994) the most important knowledge transfer mechanism is 
informal conversation in an informal social network. 

Arrow (1962) and Krugman (1991) emphasized in their studies that there is no direct 
measure to identify the existence of knowledge spillovers so they focused on the importance 
of new knowledge and they measured it with R&D intensity or R&D-sales ratio. Although 
it is more easily tested with the availability of the appropriate data and techniques, still 
some difficulties exist for analyzing the knowledge spillovers directly. 

The main difficulty in testing spillovers is separating this effect from both “pre-existing 
pattern of geographic concentration of technologically-related activities” (Jaffe et al., 1993) 
and “natural (resource) advantage” (Ellison and Glaeser, 1997). As the intra-industry 
interaction becomes stronger, industrial density depends on other industries to locate 
geographically. When a firm uses natural resources as an input, since transportation costs 
are one of the main cost items, it prefers to produce near the natural resource. This is known 
as “natural advantage”. Consequently, in the estimation of the existence of knowledge 
spillovers, these reasons result in overestimating the effects. 

Technological improvements and knowledge spillovers always get the attention of 
both theoreticians and politicians because of their importance - they are always seen and 
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believed to be the main engine of economic growth as proved in neoclassical growth theory2 
(Aghion and Howitt, 1998: Romer, 1994). Three theories and three types of knowledge 
spillovers exist in the literature: Marshall-Arrow-Romer (MAR), Jacobs and Porter. 

MAR, Jacobs and Porter externalities are the three main approaches which have tried 
to explain technological externalities between the firms. As Glaeser et al. (1992, 1128) 
indicates, the main objective of the theories is “they try to explain simultaneously how 
cities are form and they grow”. The two theories, MAR and Jacobs, were studied one 
versus another while Porter externalities is tested as a sub-hypothesis of MAR. One of 
theories stresses the importance of within(intra)-industry externalities, while the other 
one emphasizes the between(inter)-industry externalities. The researchers investigate the 
issue by testing the existence of intra (within) or inter (between) industry effects. 

Marshall-Arrow-Romer (MAR) type of externalities are developed first by Marshall in 
1890 and improved by Arrow and Romer in 1962, 1986, respectively. MAR externalities 
are basically higher concentrations of an industry which fosters knowledge to spill easier 
into the city and firms. Employment concentration ratios of an industry in a city, which is a 
proxy for MAR externalities, indicate the localization level of the industry. This is basically 
true for mature industries. Marshall (1920) emphasized the importance of a labor pool, 
specialized inputs and a flow of information for industry localization. For Arrow (1962), 
knowledge spillovers are more important for highly R&D-intensive industries.

Jacobs (1969) types of externalities are defined by the words diversification and 
urbanization. The bigger the city, the higher the knowledge transfers. The firm in an 
industry benefits most from the proximate industries nearby. Unlike MAR externalities, 
Jacobs (1969) is in favor of local competition which promotes growth and innovation. This 
idea emerges from industries which are newly established or high-tech industries. 

Porter (1990) sticks into MAR externalities by extending it. In MAR externalities, local 
monopoly is the element which maximizes the spillovers while Porter (1990) emphasizes 
the importance of local competition rather than local monopoly. For Porter (1990), the 
firms benefit mainly from spillovers when they are geographically near to a competitive 
environment. This is also the basic argument for the geographical agglomerations (clusters) 
which is advocated as the best milieu for productive, competitive and innovative firms as 
the source of growth. 

A forementinoned three theories have agreed with the idea on the advantage of 
geographical agglomerations but their main difference is on the industrial division in 
the city. According to MAR externalities, the specialization of one industry in a region is 
better than the mere of industries. Jacobs (1969) focused on the idea of interrelations of 
the industries and argues that a firm benefits more from a related industry which is not 
in the same industry as the firm but in a highly interacted industry. Porter sticks to the 
MAR’s idea that localization of an industry is an advantage when there is competition in 
the industry. The differences and common points of these three theories are summarized 
at Table 1.

2 The importance of “invention” in economic growth is emphasized firstly with the work of Rae (1834).
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Table 1: Basic Concepts of MAR, Jacobs and Porter Externalities3

MAR Externalities Jacobs Externalities Porter Externalities

Specialization Diversification Competition

Localization Urbanization Localization

Local Monopoly Local Competition Local Competition

Big industry advantage Big city advantage Clustering advantage

For mature industries For new high-tech industries

For the empirical literature on testing the hypothesis of specialization over 
diversification4, the findings of Glaeser et al.(1992), Harrison et al. (1996) and de Lucio 
et al. (1996) support Jacobs externalities while Henderson et al. (1995) and Henderson 
(1997) found strong evidence for MAR externalities. Beaudry and Schiffauerova (2009) 
summarized the main findings of the 67 reviewed articles on this subject. 23 of them support 
MAR externalities while 26 side with Jacobs externalities. Nevertheless, nearly one third of 
the studies have found evidence for the existence of both externalities. The ambiguity in the 
results might depend on various reasons explained by Frenken et al. (2005) as variations in 
the definitions, intra-industrial linkages and spatial scale. Furthermore, every author used 
a different indicator to calculate the MAR and Jacobs externalities even some (Loikkanen 
and Susiluoto, 2002) used only one variable (Hirschman–Herfindahl index) to distinguish 
them according to the sign of the variable. 

Glaser et al. (1992) and Henderson et al. (1995) used employment growth as the 
explained variable while de Lucio et al. (2002) used productivity growth. Different variables 
are used to measure the externalities. Beaudry and Schiffauerova (2009) indicate that 
location quotient and own-industry employment are common indicators (used in %75 of 
the studies) for MAR externalities, the Hirschman–Herfindahl index is the most common 
one for Jacobs externalities which have different indicators for a variety of purposes. 

3. Model (Export Function)

In a research which analysis the export behavior of firms, the researcher might choose 
either the decision to export or the total value of exports for analyzing. As our main 
concern is on knowledge spillovers, the total value of exports might be misleading and 

3 Beaudry and Schiffauerova (2009, 320) demonstrates the sources of knowledge within a table. In 
this table, they indicate that specialization is the source for MAR externalities while diversity and 
competition is features of Porter externalities; on the other hand, Jacob externalities attributes to 
specialization and competition. De Lucio et al. (2002) indicate specialization for MAR externalities, 
diversity for Jacobs and competition for Porter. 

4 Most of the time Porter externalities are tested as a sub hypothesis of MAR externalities. According 
to Beaudry and Schiffauerova (2009), only 25 out of 67 articles investigates the three types of 
externalities; on the other hand, others just focus on two theories (MAR and Jacobs) only.
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hinder our understanding of the dynamics of knowledge spillovers on a firm level study. 
In a region or a province, several large firms or multinational enterprises (MNEs) mislead 
the analysis. In a study analyzing knowledge spillovers, the focal point is on the interaction 
between the regions or provinces or firms. Furthermore, the important issue is whether 
or not the firm has the knowledge. In this study, the knowledge which is spilling is to 
learn the necessary information for exporting. The firm that exports needs some critical 
information or knowledge such as connections in the foreign market. Therefore, not the 
volume of exports but the decision to export is more meaningful for the analysis. 

Our aim is to ascertain the determinants of the export function. This issue can be 
investigated at either macro, meso or micro level. Before the 1990’s, the studies were mainly 
focused on the macro level, but with the availability of the firm level datasets, later studies 
were made predominantly at the micro level. At the macro level, the studies mainly focus 
on the one country or cross-country analysis (Andersson and Ejermo, 2008: Alguasil et al., 
2002: Montobbio and Rampa, 2005) meanwhile at the micro level, the primary concern of 
the studies is to investigate the export behavior on the firm level (Wakelin, 1998: Rodriguez 
and Rodriguez, 2005: Barrios et al., 2003). Comparison of the industries are studied at the 
meso level (Kumar and Siddharthan, 1994: Dijk, 2002) especially comparison of high-tech 
industries and low-tech industries. 

At micro studies, the common finding is that exporters when compared to non-
exporters are more productive, more efficient, more technological and also larger in size 
(Aw et al., 1998: Bernard and Jensen, 1999: Bleaney and Wakelin, 2002: Aitken et al., 1997: 
Bernard and Jensen, 1999: Clerides et al., 1998). Most of the studies in this area show that 
productive firms are more likely to export which can be explained by the self-selection 
hypothesis (Clerides et al., 1998: Aw et al., 1998: Bernard and Jensen, 1999). Self-selection 
is defined as “that exporters learn from their contacts in the export market and this results 
in the adoption of better production methods and higher productivity. Alternatively, the 
higher productivity of exporting firms reflects the self-selection of more efficient producers 
into a highly competitive export market (Aw et al., 1998).

The relationship between firm size and trade has been investigated by many studies 
(e.g. Berry, 1992; Muranda, 1999). Muranda (1999) defines the firm size in terms of 
employment The relationship between firm size and trade has been investigated by many 
studies (e.g. Berry, 1992; Muranda, 1999). Muranda (1999) defines the firm size in terms 
of employment level for the textile and clothing firms in Zimbabwe since those industries 
are relatively labor-intensive. Sterlacchini (1999) explains the reasons behind the positive 
relationship between firm size and export performance as economies of scale in production 
and in export marketing, higher capacity for taking risks, better opportunities to raise 
financing and sufficient managerial, financial, R&D, and marketing resources. 

In the literature, R&D expenditures are often used as a proxy for the innovation capacity 
of firms. The findings are ambiguous. Although Wagner (2001) finds a positive relationship 
between R&D expenditures of German firms and their exports, Lall and Kumar (1981) 
finds a negative relationship between them in a sample of 100 Indian firms. Knowledge 
and technology accumulation in a region is mutually related according to Andersson and 
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Ejermo (2008). Multinational enterprises are expected to export more. Ramstetter (1999) 
justifies this expectation. Special features of the administrator are also making it easier 
to export. Some of the characteristics are the level of education, age, foreign language 
knowledge (Obben and Magagula, 2003). 

As far as we know, no studies are found on analyzing the spatial effects on the export 
function either at regional or at a provincial level. In summary, on the firm level studies, 
export is affected by a firm’s characteristic such as the firm’s size and the age of the firm; 
technology and innovation - especially variables which show the innovative capabilities 
of the firm; FDI; and the characteristics of the administrator. At Table 2, independent 
variables which are used in the export decision function in the literature are summarized. 
Some variables (age, size) are common but most of them are subject or data specific. 

Table 2: The summary Table for the Independent Variables Used for Export 
Decision in the Literature

Author Dependent Independent

Aitken et al. 
(1997) X(0,1)

Industry Concentration, Local Export Concentration, MNE 
Export Activity, Plant FDI (USA, Europe, Japan, other), Tariffs 
on Output, Quotas on Output, Price Index(Construction, 
Machinery, Transportation, Office Equipment, Raw Material, 
Electiricity), State-Industry Wage

Barrios et al. 
(2003)

X(0,1)       
X/sales

Age, Age2, Size, Size2, Productivity, Wage, R&D Intensity, 
Domestic R&D, MNE R&D, R&D interaction, Domestic Export, 
MNE Export, Export Interaction

Bernard 
& Jensen 
(2004) 

X(0,1)

X(-1), X(-2), Employment, Wage, Non-prod./Emp, Productivity, 
New Product, Industry Exchange Rate, Multi-plant Dummy, 
Multinational Dummy, State Exporters, Industry Exporters, 
State-Industry Exporters

Rodriguez & 
Rodriguez 
(2005)

X(0,1)       
X/sales

RD/Sales, Product Innovation, Number of innovation in products, 
Patents, Number of Patents, Process Innovation, Number of 
Employees, Foreign Capital, Technology Intensive Sector

Roper & 
Love (2002)

X(0,1)                    
X/Sales

Part of a Multiplant Group, Graduate Employees, RD 
Department in Plant, RD in Plant, Plant Employment, Plant 
Employment2, Product Innovation, Regional GDP per capita, 
Sector dummy, Regional Supply Shain, 

Sjoholm 
(2003) X(0,1)

District Export, Size, Skill(Share of Labor Higher than Primary 
School), Capital Stock per Labor, R&D, Age, Import, Foreign 
Ownership, Spillovers

Wagner 
(2001) X/Sales

Firm Size, Firm Size2, Branch Plant Status, Craft Job, Percentage 
of Jobs Demanding University Degree, R&D/Sales, Patents, 
Product Innovation, Industry Dummies

Wakelin 
(1998)

X(0,1)       
X/Sales 

Average Capital Intensity, Average Wages, Size, Size2, Number 
of Innovations used in the Sector, Unit Labor Cost, Dummy for 
Innovating Firms, Number of Firm Innovations
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From the firm level studies, the determinants of export function are summarized in five 
main headlines; characteristics of the firm, technology, characteristic of the administrator, 
other variables which are research specific variables and dummies.  

( , , , , )X f Chr Tech Chr Other Dummyminfirm ad istrator=                      ( )1

In export function studies on the firm, either the decision or the volume of exports 
is used. The variable on export decision is not only accurate to use, but also logical for 
analyzing the knowledge spillovers. The volume of exports of neighboring firms is not as 
important as the number of neighbors who performs exports. This is mainly due to the 
large firms around and MNEs. The larger the firm, the larger the export level is. The higher 
volume of exports of a neighboring firm might mislead the results. The main concern is 
here whether or not the neighboring firms know how to export. The dependent variable is 
the export decision of firms:

,
,
when
when

X x
x

0 0
1 0

q

q 2
= =
'                                                  

( )2

where X  is the export decision and xq  is the volume of exports of a firm. 

The most important and indispensable part of the export function is the part which 
defines the characteristics of the firm. Firm size has a special importance in export 
function; there is an abundance of literature on this relation. Firm size is generally proxied 
by the employment level, i.e. number of labor. There are also other proxies such as total 
sales or capital intensity. The positive sign of this variable indicates economies of scale 
(or scale advantage), i.e. big firm advantage. Another variable which is used to define 
the characteristics of the firm is the number of years that the firm has been in business. 
New firms are more risky and more market oriented than the older firms, although older 
firms have the advantage of having established relationships and networks to reach the 
necessary knowledge. Productivity, efficiency and capital-related variables are also used. In 
the calculation of productivity, either the total production or the value added per worker 
is used. 

4. Methodology

To analyze whether there are knowledge spillovers intra/inter region or provinces 
or OIZs, the spatial econometric methods are the appropriate one to use. The roots of 
spatial analysis arise from the question of whether or not “space matters”. Actually, the 
real question is whether or not a spatial unit which might be a region, province or a 
country is affected by its neighbors. This is explicitly defined by Tobler (1979)’s First Law 
of Geography, “everything is related to everything else, but closer things more so”. 
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The main difference between the standard and the spatial estimation is that the weight 
matrix is used. Weight matrix basically indicates the neighbors and their distance from 
the analyzed spatial unit. Weight matrix is formed from contiguity matrix. Contiguity and 
weight matrix is one of most controversial issues in spatial econometrics. 

LeSage (1998, 1999a, 2000, 2004) focused on the spatial analysis of limited dependent 
variables. Until LeSage, only McMillen (1992) have worked on this. The structural form of 
spatial probit for error models is (Franzese and Hays, 2008, 8), 

y X* b f= +
                                                       

( )3

( )I W 1f m e= - -

The marginal probabilities are estimated as,

( ) ( )yp x p
x

1i i i
i

ii
1e

v

b
= =

6 @                                     
( )4

LeSage (1999a, 155-6)5 explains the basic estimation steps with the Gibbs sampler for 
the spatial probit models. The steps are basically as follows. It starts with arbitrary values 
for 0b  and 0t . Subscript 0 indicates the arbitrary initial values to find v . This  is used in 
the calculation of b . In the next step, with estimated values of v  and, b , t  is predicted. 
Finally, in the last step, all these estimated values are used in the prediction of y . In 
this study, our preference is to use LeSage’s (1998, 1999a, 1999b, 2000) Gibbs sampling 
method in the estimation of spatial probit models because it works perfectly under the 
heteroscedasticity and the outlier problem.

5. Data

In this study, “Field Research Survey” which was collected by Small and Medium 
Enterprises Development Organization (SMEDO) was used. This survey is restricted to those 
firms which have applied for assistance, so sample selection bias arises because the firms are 
not chosen randomly. It is assumed that there are 250,000 SME’s in Turkey according to 
TURKSTAT, in the SMEDO sample there are 62,137 firms which is almost one fourth of all 
the firms in Turkey. The coverage of the data wipes out the sample selection bias.

The SMEDO data includes 62,137 firms from 24 industries in 81 provinces between 2004 
and 2007. 62.87 % (39,065 firms) of it comes from the year 2004. In this data only 33.42 % 
(20,767) of the firms are exporters while 66.58 % (41,370) of the firms are non-exporters. 

To define the characteristics of the firm, LNAGE (logarithm of age of the firm or years 
in business), LNLAB (logarithm of total labor for firm size) and HSLAB (high skilled 
labor) is used. When the sign of the LNAGE is positive, it indicates that the older firms 
have an advantage for exporting and vice versa. If the coefficient of the LNAGE variable is 

5 LeSage (1998, 194) explain Gibbs Sampling for standard econometrics.
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insignificant, this basically means that newly formed firms have the same chance to export 
as the old firms. According to economies of scale hypothesis, it is expected that the sign of 
LNLAB is positive. According to the skill-based technological change hypothesis, skilled 
labor triggers technological change which fosters productivity. As more productive firms 
are expected to export more, the sign of the HSLAB variable which is university graduates 
over total labor is positive. 

Although different proxies are used for technology, on every level of the study related 
to export, either macro or micro or meso level, technology is an inevitable variable in 
estimating the propensity or the decision of exports. In macro studies, the main proxy 
for technology is patents which are also used in meso or micro level studies. Product or 
process innovation is used in addition to the R&D expenditure in firm level studies. In 
the existing literature, findings are ambiguous about the relationships of the exports and 
the R&D expenditures. While this relation is positive for a developed country (Germany) 
(Wagner, 2001), it is negative for a developing country (India) (Lall and Kumar, 1981). 

Three different variables are used as a proxy or technology. In the questionnaire, 
questions are asked about whether or not the firm has any PLC (programmable logic 
controller), CNC (computer numerical control) or robot. It summed up each “yes” answer 
to constitute the first technology proxy, the PLCNCR. The second technology proxy is 
TMPUM which is a binary variable. The firms were asked whether or not they had a 
trade mark, patent or useful model. The last variable for technology is computer usage 
(COMPUSE) calculated from the question of whether or not the firm uses computers in 
production, design and research. All the expected signs of technology proxies are positive. 

At the firm level studies, the characteristics of the administrator are also used as 
exogenous variables in the export function especially the “familiarity with the language 
of the foreign market”. The education level (EDUCA) and the foreign language knowledge 
(FORLA) of the administrator are chosen as the characteristic of the administrator. 
Expected signs of these two variables are positive. 

In the literature, there are also variables which are research or paper specific such as 
government export incentive, policy factor, advertising and promotion. In this study, it is 
used three extra variables not specified in the main headlines, SMEDO (SMEDO incentives), 
ORGPROX (organizational proximity) and CLUSTER (cluster proximity). SMEDO is a 
binary variable which indicates whether or not the firm uses any credit or incentives from 
the SMEDO. ORGPROX is constructed from how many professional institutions the firm 
is member of. In the questionnaire there are six questions in which the firm has to identify 
five firms they are in close relationship with and also the location of these firms whether or 
not they are in the OIZ, in the same province, a different province or outside the country. 
These six questions ask; i) where the firm bought it machineries and equipments, ii) where 
the firm bought its spare parts, iii) where they employed maintenance services, iv) where 
the firm bought its inputs, v) where the firm sold out it products, vi) where its competitors 
are. When the firm asserted that it bought any of them from OIZ, it is counted as one. It is 
expected that SMEDO and ORGPOX variables are positively effecting the export decision 



18

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 2 E. Erdil, D. Çetin

although it is ambiguous about the CLUSTER variable due to its close relations with the 
OIZ made the firm embedded in OIZ or in the province but for sure in the country. 

Location dummies are also used. As we focus on the export decision, the location of 
the firm also matters. It is a two-sided question of either the exporting firm chooses border 
or seaside provinces or the firm which is on the border or seaside prefers outside markets. 
Whatever the answer is, being on the border or on the seaside totally affects the export 
behavior as it is virtualized by maps in the fourth chapter. While twenty eight provinces6 
are on the seaside, only fifteen7 of the provinces are on the border. 

In Table 3 all the variables chosen for analysis are summarized. In the literature, one 
of the important headlines is foreign direct investments (FDI) and multinational enterprise 
(MNE) relations of the firm. In macro studies, FDI is not only important for export function, 
but it also is a major component in the knowledge spillovers. For micro or firm level 
studies percent of the foreign ownership is a suitable variable. Furthermore, relations with 
geographically or economically close MNE are essential in the decision-making process of 
the firm. Unfortunately, no information about these issues is available in the data. 

Table 3: Summary of the Definition of Variables

Variable Name EXPLANATION
Dependent

EXP Export decision
Characteristics of the Firm

LNAGE Logarithm of age of the firm
LNLAB Logarithm of total labor
HSLAB High Skilled Labor

Technology level of the Firm
PLCNCR To have PLC, CNC and robot
TMPUM To have trade mark, patent and useful model

COMPUSE Computer usage in production, design or research
Characteristics of the Administrator

EDUCA Education Level of Administrator
FORLA Foreign Language Knowledge of the Administrator

Other
SMEDO Usage of SMEDO incentives

ORGPROX Organizational Proximity
CLUSTER Cluster Proximity

6 Kirklareli(39), Edirne(22), Tekirdag(59), Canakkale(17), Istanbul(34), Kocaeli(41), Sakarya(54), 
Duzce(81), Zonguldak(67), Bartin(74), Kastamonu(37), Sinop(57), Samsun(55), Ordu(52), 
Giresun(28), Trabzon(61), Rize(53), Artvin(08), Hatay(31), Adana(01), Mersin(33), Antalya(07), 
Mugla(48), Aydin(09), Izmir(35), Balikesir(10), Bursa(16), Yalova(77).

7 Kirklareli(39), Edirne(22), Artvin(08), Ardahan(75), Kars(36), Igdir(76), Agri(04), Van(65), 
Hakkari(30), Sirnak(73), Mardin(47), Sanliurfa(63), Gaziantep(27), Kilis(79), Hatay(31).
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After the cleaning process, 1,545 observations remained for OIZs for Ankara. In Table 
4 the statistics for the variables are summarized. The exporters’ rate is 29.64% which is 
approximately the same as the whole sample. The average age of the firms is 9.41 which 
is lower than the whole sample. The average firm size of the Ankara OIZ is 8.80 while in 
the whole sample it is 16.19. The rate of high skilled labor to total labor is 9.29% while 
82.46% of the firms do not use any PLC, CNC or robot in Ankara OIZs. One fifth of the 
firms have either a trade mark, patent or useful model. In Ankara OIZ data, the firms 
have less of not only PLC, CNC and robot but also less trademarks, patents and useful 
models than the whole sample. The average of the cluster variable is stronger in OIZs. The 
firms in OIZs prefer to interact geographically with nearby firms. The distribution of firms 
according to their sectors shows that Ankara OIZs are more specialized in scale-intensive 
and specialized-suppliers industries with 33.27% and 34.56%, respectively. 

Table 4: Summary Statistics for Ankara OIZ Data (# of obs: 1545)

Variable Mean Std. Dev. Min Max

exp 0.296 0.457 0 1

age 9.414 8.895 0 53

lnage 1.947 0.958 0 3.970

lab 8.799 10.952 1 143

lnlab 1.738 0.897 0 4.963

hslabor 0.101 0.171 0 1

plcncr 0.207 0.487 0 3

tmpum 0.201 0.401 0 1

compuse 1.176 1.174 0 3

smedo 0.060 0.238 0 1

orgprox 1.216 0.622 0 5

cluster 4.368 4.523 0 27

educa 0.987 1.911 0 5

forla 0.396 0.568 0 3

The correlations between the variables are given in Appendix 1. As in the sample, the 
cluster variable is consistent and negatively related to the dependent and the independent 
variables. Except for the cluster variable, the only negatively correlated pair is the age and 
the high skilled labor.
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6. Estimation Results

In spatial analysis, the basic assumption is that the spatial unit is affected from the 
neighboring units. In this study, our spatial unit is a firm in an OIZ of a province. The main 
hypothesis is to analyze whether intra-OIZ and intra-industry knowledge spillovers exist 
or not. As an estimation method, Gibbs sampling which is a Bayesian technique is used 
in the estimation of spatial probit. Calculation of marginal effect in spatial econometrics 
is different than standard microeconometrics. Three types of effects are computed: 
Direct, indirect and total. Direct effect is the marginal effect from standard logit or probit 
regression. Indirect effect is indicating the spatial effect. Finally, total effect is the sum of 
direct and indirect effect (Le Sage and Pace, 2009). 

6.1. Intra-OIZ Neighborhood 

The main hypothesis of this study is to investigate the existence of intra-OIZ relations in 
a province. For intra-OIZ relations, w1 weighting matrix is used in the spatial econometric 
estimation. In w1, the firms in the same OIZs are assumed to be neighbors. If the firms 
are in same OIZ, it takes the value of 1, or vice versa. At Table 5 estimation results for 
Ankara for w1 weighting matrix is shown. At the bottom of the table; LM-error, LM-sar and 
Moran’s I test results are presented. 

According to Moran’s I and LM-error test results, the existence of spatial dependence 
in Ankara OIZs is proved. LM-sar test indicates the presence of SAR model. ρ value of 
the spatial model is significant at 5 percent level with a value of 0.2986. Size of the firm 
(LNLAB), high skilled labor (HSLAB), computer usage (COMPUSE), organizational 
proximity (ORGPROX) and administrator’s foreign language ability (FORLA) are 
variables that are significant at 5%. Age of the firm (LNAGE); own a PLC, CNC or 
robot (PLCNCR), and own a trade mark, patent and useful model (TMPUM) are the 
variables that significant at %10. To use a SMEDO incentive (SMEDO), cluster proximity 
(CLUSTER) and education of the administrator (EDUCA) have no effect on the export 
decision of the firm when the spatial effects are not ignored.
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Table 5: Bayesian Spatial Autoregressive Probit Model for Ankara OIZ Data 
with w1 (intra-OIZ neighborhood) Matrix8 by Gibbs Sampling Method

Variable Coefficient Std Deviation p-level

LNAGE 0.0066 0.0043 0.0570

LNLAB 0.3077 0.0527 0.0000

HSLAB 0.3929 0.2475 0.0440

PLCNCR 0.1065 0.0743 0.0760

TMPUM -0.1364 0.1025 0.0880

COMPUSE 0.2026 0.0366 0.0000

SMEDO 0.1552 0.1583 0.1630

ORGPROX 0.1662 0.0608 0.0020

CLUSTER -0.0099 0.0091 0.1400

EDUCA -0.0069 0.0507 0.4550

FORLA 0.2873 0.0726 0.0010

constant -1.5704 0.1588 0.0000

    

rho 0.2986 0.1390 0.0270

LM-error 30.1106 17.6110* 0.0000

LM-sar 11.8468 6.6350* 0.0006

Moran’s I 6.1231 0.0029 0.0000

# of obs. 1545   

*chi(1), 0.01 value

8 DSS is chosen as a base industry due to the highest number of observation (534) it has. 
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The variables which are significant at 5% level are the same with the standard probit 
estimation of the data which can be found at Appendix 2. TMPUM, CLUSTER and 
EDUCA variables which are not significant 5% level and have negative sign despite our 
expectations. The sign of CLUSTER variable can be explained logically although the other 
two cannot. As the closer the relations with the OIZ, the firm prefers to buy/sell its product 
in the province instead of foreign countries. At Appendix 3, marginal effects of Table 5 is 
shown. For all variables almost two third of the total effect is coming from direct effect. 
When the spatial dependence is ignored, one third of the effect is disregarded. The indirect 
effect points out the spatial effect. The highest marginal effect belongs to the high skilled 
labor (HSLAB) variable. Second and third ones are size of the firm (LNLAB) and foreign 
language knowledge of the administrator (FORLA). 

6.2. Intra-Industry Neighborhood 

One of our main aim is to test the spatial dependence in within the industries in a 
province. In other words, we try to test for the within(intra)-industry knowledge spillovers. 
For Ankara, the firms from the same industry are assumed to be neighbors for testing 
the hypothesis. w2 weighting matrix is used in estimation of spatial econometric model. 
It takes the value 1 when two firms are from the same industry according to ISIC Rev.3 
classification. 

At Table 6 the estimation results for the intra-industry relations for Ankara are 
presented. According to Moran’s I and LM-error test, spatial dependence is realized in the 
data set. Moreover LM-sar test indicates the appropriateness of the SAR model although 
the ρ value estimated from the model is insignificant at 5% level but significant at 10% 
level. The results of the tests and the significance of the estimated ρ value is not compatible 
but still acceptable at 10% level.

Age of the firm (LNAGE), size of the firm (LNLAB), computer usage (COMPUSE), 
organizational proximity (ORGPROX) and administrator’s foreign language ability 
(FORLA) are variables that are significant at 5%. High skilled labor (HSLAB); own a PLC, 
CNC or robot (PLCNCR); own a trade mark, patent of useful (TMPUM); cluster proximity 
(CLUSTER) and are the variables that significant at %10. To use a SMEDO incentive 
(SMEDO), and education of the administrator (EDUCA) have no effect on the export 
decision of the firm when the spatial effects are not ignored. 
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Table 6: Bayesian Spatial Autoregressive Probit Model for Ankara OIZ Data 
with w2 (intra-industry neighborhood) Matrix9 by Gibbs Sampling Method

Variable Coefficient Std Deviation p-level

LNAGE 0.0075 0.0041 0.0330

LNLAB 0.3298 0.0557 0.0000

HSLAB 0.3765 0.2400 0.0590

PLCNCR 0.1116 0.0755 0.0750

TMPUM -0.1415 0.0941 0.0790

COMPUSE 0.1925 0.0360 0.0000

SMEDO 0.1811 0.1543 0.1210

ORGPROX 0.1760 0.0623 0.0000

CLUSTER -0.0121 0.0091 0.0850

EDUCA -0.0061 0.0500 0.4530

FORLA 0.2947 0.0747 0.0000

constant -1.6603 0.1628 0.0000

    

rho 0.2240 0.1678 0.0950

LM-error 17.2068 17.6110* 0.0000

LM-sar 49.5728 6.6350* 0.0000

Moran’s I 4.4501 0.0043 0.0000

# of obs. 1545   

*chi(1), 0.01 value

The direct, indirect and marginal effects of the estimations presented at Appendix 4. 
For all variables one fourth of the total effects are from indirect effects, i.e. spatial effects. 
The spatial effects in intra-industry relations are lower than intra-OIZ relations. One fourth 
of the total effect is from indirect effect in intra-industry relations. The highest marginal 
effects belongs to the high skilled labor (HSLAB), size of the firm (LNLAB) and foreign 
language knowledge of the administrator (FORLA) variables which are the same as intra-
OIZ relations in Ankara. 

 

9 DSS is chosen as a base industry due to the highest number of observation (534) it has. 
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7. Conclusion 

The main aim of this study to reveal the knowledge spillovers in intra-OIZ and 
intra-region in Ankara by utilizing the SMEDO data on firm level. The five variables are 
prominent in our study: Logarithm of total labor (LNLAB); high skilled labor (HSLAB); 
computer usage in production, design and research (COMPUSE); organizational 
proximity (ORGPROX); and finally foreign language knowledge of the administrator 
(FORLA) are significant for Ankara OIZs in the spatial econometric estimation of the 
export decision function for both intra-OIZ and intra-industry knowledge spillovers. 
Insignificant variables indicate the unimportant issues in the export decision of a firm. 
For example, age of the firm (LNAGE) have no influence on the export decision of 
the firm. The hypothesis of the advantage of the incumbent or the advantage of newly 
established firm is rejected. 

For intra-OIZ, one third of the effect is from spatial (indirect) effect while one fourth 
is for the intra-regional effect. Our study reveals that knowledge spills in intra-OIZ and 
intra-industry in Ankara. 
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A.2: Probit estimations for Ankara OIZ data 

VARIABLES exp exp

(1) (2)

lnage 0.00241* 0.00143

(0.00136) (0.00139)

lnlab 0.108*** 0.116***

(0.0170) (0.0174)

hslabor 0.135* 0.170**

(0.0786) (0.0807)

plcncr 0.0352 0.0272

(0.0242) (0.0246)

tmpum -0.0420 -0.0325

(0.0298) (0.0311)

compuse 0.0637*** 0.0619***

(0.0118) (0.0121)

smedo 0.0611 0.0580

(0.0540) (0.0550)

orgprox 0.0577*** 0.0578***

(0.0198) (0.0203)

cluster -0.00348 -0.00579**

(0.00284) (0.00295)

educa -0.00240 0.00482

(0.0167) (0.0169)

forla 0.0960*** 0.0936***

(0.0241) (0.0244)

Industry Dummies YES

Observations 1,545 1,541

Standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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A.3: Marginal Effects of Table 5

Direct lower 01 lower 05 Coefficient upper 95 upper 99
LNAGE -0.0017 -0.0006 0.0019 0.0042 0.0047
LNLAB 0.0485 0.0575 0.0874 0.1170 0.1272
HSLAB -0.0601 -0.0200 0.1117 0.2550 0.3040
PLCNCR -0.0267 -0.0101 0.0302 0.0724 0.0895
TMPUM -0.1146 -0.0949 -0.0387 0.0185 0.0373
COMPUSE 0.0275 0.0370 0.0576 0.0782 0.0851
SMEDO -0.0824 -0.0526 0.0442 0.1310 0.1524
ORGPROX 0.0030 0.0129 0.0472 0.0824 0.0889
CLUSTER -0.0096 -0.0081 -0.0028 0.0020 0.0035
EDUCA -0.0390 -0.0291 -0.0020 0.0268 0.0344
FORLA 0.0277 0.0392 0.0817 0.1213 0.1347
Indirect lower 01 lower 05 Coefficient upper 95 upper 99
LNAGE -0.0009 -0.0003 0.0009 0.0029 0.0036
LNLAB -0.0105 -0.0010 0.0403 0.0948 0.1127
HSLAB -0.0314 -0.0122 0.0518 0.1691 0.2221
PLCNCR -0.0143 -0.0055 0.0135 0.0437 0.0588
TMPUM -0.0932 -0.0626 -0.0183 0.0084 0.0195
COMPUSE -0.0055 -0.0007 0.0270 0.0664 0.0750
SMEDO -0.0457 -0.0232 0.0198 0.0813 0.1014
ORGPROX -0.0055 -0.0008 0.0217 0.0538 0.0662
CLUSTER -0.0063 -0.0049 -0.0013 0.0011 0.0018
EDUCA -0.0316 -0.0194 -0.0009 0.0152 0.0212
FORLA -0.0085 -0.0011 0.0378 0.0969 0.1197
Total lower 01 lower 05 Coefficient upper 95 upper 99
LNAGE -0.0025 -0.0009 0.0027 0.0064 0.0078
LNLAB 0.0661 0.0784 0.1277 0.1875 0.2205
HSLAB -0.0975 -0.0331 0.1635 0.3767 0.4865
PLCNCR -0.0378 -0.0157 0.0437 0.1061 0.1222
TMPUM -0.1883 -0.1446 -0.0570 0.0266 0.0544
COMPUSE 0.0375 0.0482 0.0846 0.1314 0.1500
SMEDO -0.1191 -0.0694 0.0640 0.1926 0.2253
ORGPROX 0.0048 0.0166 0.0689 0.1255 0.1374
CLUSTER -0.0145 -0.0116 -0.0041 0.0030 0.0049
EDUCA -0.0669 -0.0461 -0.0029 0.0396 0.0500
FORLA 0.0368 0.0538 0.1195 0.1962 0.2268
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A.4: Marginal Effects of Table 6

Direct lower 01 lower 05 Coefficient upper 95 upper 99

LNAGE -0.0014 -0.0003 0.0021 0.0044 0.0053

LNLAB 0.0518 0.0612 0.0946 0.1264 0.1342

HSLAB -0.0708 -0.0257 0.1076 0.2404 0.2795

PLCNCR -0.0250 -0.0098 0.0320 0.0748 0.0831

TMPUM -0.1054 -0.0919 -0.0406 0.0136 0.0242

COMPUSE 0.0300 0.0348 0.0552 0.0763 0.0824

SMEDO -0.0562 -0.0379 0.0519 0.1403 0.1596

ORGPROX 0.0034 0.0166 0.0504 0.0865 0.0973

CLUSTER -0.0102 -0.0086 -0.0035 0.0014 0.0032

EDUCA -0.0438 -0.0291 -0.0017 0.0271 0.0332

FORLA 0.0303 0.0431 0.0845 0.1284 0.1424

Indirect lower 01 lower 05 Coefficient upper 95 upper 99

LNAGE -0.0009 -0.0004 0.0007 0.0026 0.0033

LNLAB -0.0268 -0.0148 0.0310 0.0923 0.1088

HSLAB -0.0550 -0.0217 0.0357 0.1427 0.1747

PLCNCR -0.0131 -0.0057 0.0107 0.0412 0.0530

TMPUM -0.0778 -0.0541 -0.0135 0.0073 0.0146

COMPUSE -0.0164 -0.0099 0.0178 0.0527 0.0601

SMEDO -0.0286 -0.0170 0.0170 0.0787 0.1032

ORGPROX -0.0137 -0.0080 0.0164 0.0510 0.0664

CLUSTER -0.0072 -0.0052 -0.0011 0.0010 0.0018

EDUCA -0.0256 -0.0147 -0.0007 0.0124 0.0203

FORLA -0.0219 -0.0137 0.0275 0.0765 0.1026

Total lower 01 lower 05 Coefficient upper 95 upper 99

LNAGE -0.0020 -0.0004 0.0029 0.0064 0.0076

LNLAB 0.0614 0.0722 0.1256 0.1992 0.2221

HSLAB -0.1122 -0.0325 0.1434 0.3579 0.4229

PLCNCR -0.0271 -0.0123 0.0427 0.1062 0.1256

TMPUM -0.1627 -0.1341 -0.0541 0.0172 0.0413

COMPUSE 0.0355 0.0413 0.0730 0.1132 0.1240
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Özet

Bu çalışma, göç ve hedef ülkelerin ekonomik koşulları arasındaki belirleyici etkileşimi 
ampirik olarak incelemektedir. 18 Avrupa Birliği ülkesi için 1994-2015 dönemi verileri ele 
alınarak Panel ARDL tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar, uzun dönemli ve kısa dönemli iki 
duruma göre farklılık göstermektedir. Uzun dönemde tüm değişkenler istatistiksel açıdan 
anlamlıdır. Hedef ülke grubunun kişi başı gelirlerinin, iş fırsatlarının ve sanayileşmesinin 
göç akışlarının büyüklüğünü önemli ölçüde artırdığına dair kanıtlar bulunmuştur. Diğer 
taraftan çekim faktörü olarak kişi başına düşen gelirin hem kısa dönemde hem de uzun 
dönemde göçü pozitif yönde oldukça etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimler: Uluslararası Göç, Çekici Faktörler, Panel ARDL
JEL Sınıflandırması: F22, B22, C33

International Migration by the Attractive Forces 
Approach: An Empirical Analysis

Abstract

This study empirically examines the determinative interaction between migration 
and the economic conditions of target countries. Panel ARDL technique was used taking 
into account the 1994-2015 period data for the 18 European Union countries. The results 
vary according to two long-run and short-run situations. In the long-run all variables 
are statistically significant. Evidence has been found that the per capita income, business 
opportunities and industrialization of the target country group has significantly increased 
the size of migration flows. On the other hand, income per capita as a factor of attraction 
has been found to significantly affect migration both in the short-run and long-run in the 
positive direction.
Keywords: International Migration, Attraction Factors, Panel ARDL
JEL Classification: F22, B22, C33
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1. Giriş

Avrupa Birliği’ne göç ve göç dalgalanmaları özellikle ekonomik kriz ve ekonomik 
büyümenin farklı dönemlerinde çok sayıda gerçekleşmiştir. Özellikle 19. yüzyılda ülkeleri 
sanayileştirme çabaları, hızlı nüfus artışına yol açan göç hareketlerine neden olmuştur. 
Bu nedenle göçler daha çok gelişmiş yerlerde yoğunlaşmıştır. Ekonomik aktivite düzeyi, 
Ravenstein, (1885, s. 234) tarafından önemli bir belirleyici olarak kabul edilirken, yüksek 
bir ekonomik refah aynı zamanda o bölgede yaşayan insanlar için daha fazla faaliyet, 
hizmet ve fırsat anlamına gelmektedir. Dahası, dinamik merkezler ve bölgeler genellikle 
hareketli oldukları kabul edilen gençleri çekmektedir. Örneğin bu ülkeler göçmenlere 
güvenli bir ekonomik yaşam (örneğin, beceri-kariyer eşleşmesi ve arzu edilen yaşam 
tarzlarını karşılayabilme yeteneği) ve menşe ülkede bulunmayan sosyal fırsatları (örneğin, 
istenen sağlık hizmeti gibi) sunmaktadır (Parkins, 2010, s. 6). Bunun en temsili ve önemli 
ekonomik değişkeni gayri safi yurtiçi hasıladır. Diğer değişkenler, yaşam maliyetinin 
içsel yönden etkisini ölçmek için kullanılmaktadır. Bu bakımdan gerek arz gerekse talep 
faktörleri uluslararası göç akışlarını etkilemektedir. Göçmenlerin ekonomik ve ekonomik 
olmayan teşviklere göre hareket etme kararları, emek hareketlerinin arz yönünü 
şekillendirirken,  ev sahibi ülkenin göç politikası da talep tarafını, yani hedef ülkedeki 
göçmenlere olan talebi temsil etmektedir (Mayda, 2010, s. 1252-1253). İnsanların bir 
bölgeden başka bir bölgeye geçme kararlarının nedeni sadece ekonomik faktörlerle ilgili 
değildir. Göç akımlarını etkileyebilen son değişkenler grubu oldukça geniştir ve yaşam 
kalitesi, eğitim, sağlık, mesafe gibi etmenler ile ilgilidir. Bu anlamda, bu tür değişkenler 
yaşam kalitesini etkileyebilecek tüm faktörleri yansıtmaktadır. Bütün bu etkenlere kamu 
güvenliği, sosyal hizmetler, çevresel kalite, siyasi ve diğer pek çok konu dâhildir (Etzo, 
2008, s. 10).
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Klasik modeller göçü, ulusal sınırlar içinde işsizlik ve kişi başına düşen gelir 
farklılıklarını azaltan dengeleme mekanizması olarak görmektedir. Farklı yerler 
arasındaki farklı ayrımlar, insanları bir yerden göç etmeye ve onları başka bir yere taşımak 
için çekmeye iten önemli faktörlerdir. Bununla birlikte göç, işsizlik oranı, sanayileşme, 
gelir, enflasyon gibi makro değişkenlerin ekonomik sistemleri arasında karşılıklı bir 
etkileşim vardır. Bu nedenle farklı yerler arasındaki heterojenlik, her lokasyonun yapısal 
özelliklerini etkileyebilen bir nüfusu yeniden entegre etme sürecine neden olur (Etzo, 
2008, s. 5).

Bu bağlamda bu çalışma uluslararası göçün çekici faktörlerinden oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, küresel ülkeler panelinden Avrupa Birliği’ne uluslararası 
göçün makroekonomik belirleyicilerini Panel ARDL yöntemi ile analiz etmektir. Panel 
ARDL’nin diğer dinamik panel ekonometrik teknikler üzerindeki avantajı, kısa süreli 
katsayılar, ayarlama hızları ve hata değişimlerinin homojenlik kısıtlamaları olan ülkelerde 
sadece uzun dönemli parametrelere göre değişmesine izin vermesidir. Bu nedenle bu 
çalışmada, 1994-2015 dönemi verileri dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne üye 181 ülke 
için göç hareketlerinde çekici olan faktörler Panel ARDL analizi ile incelenmiştir. Amaç, 
göçün ekonomik belirleyicilerindeki son değişikliklerin göç potansiyelinin büyüklüğünü 
etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirmektir. 

Bu çalışmanın literatüre katkısı ilk olarak, diğer çalışmaların aksine (Mayda, 2010; Er, 
2015; Schoorl ve diğerleri, 2000; Datta, 2014) talep tarafındaki ülkelerin çekici faktörleri 
üzerinde daha çok durmaktadır.  İkinci olarak hem veri setinin farklılığı hem de yöntem 
açısından literatüre ek bir yorum getireceği beklenmektedir. 

Bu çalışma beş bölüme ayrılmıştır ve çalışmanın amacı doğrultusunda birinci bölümde 
giriş yapılmıştır. İkinci bölümde AB’ye göç eğilimleri ve Lee’nin itme-çekme kuramı ile 
ilgili bilgilere yer verilirken, üçüncü bölüm literatürden oluşmaktadır. Dördüncü bölümde 
metodoloji ile uygulamanın esasları anlatılmıştır. Son bölüm olan beşinci bölüm ise sonuç 
ve değerlendirmeden oluşmaktadır.

2. AB’ye Göç Eğilimleri ve Çekici Faktörler

İkinci Dünya Savaşı sonrası sömürgeciliğin ve Batı toplumlarındaki hızlı ekonomik 
büyümenin ardından, Güney-Kuzey yönlü göçün güçlü bir şekilde arttığı ve küresel 
göç hareketlerinin tersine döndüğü görülmüştür. Bu, Batılı olmayan, kültürel ve fiziksel 
olarak farklı göçmenlerin eşi görülmemiş bir şekilde yerleşmesiyle birçok Batı toplumunu 
karşı karşıya getirmiştir.  Batı toplumlarının yerleşik nüfusları için küresel göçün  bu 
artan  görünürlüğü, mevcut göçün de daha önce görülmemiş düzeylerde olduğu ve 
bunun göçle ilgili olduğu yönündeki popüler algıları kısmen açıklayabilir. Bu durum, 

1 Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, İrlanda, 
Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç, İngiltere.
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ikinci bir popüler göç mitiyle ilgilidir; yani, yoksulluk ve sefalet, emek göçünün temel 
nedenleridir.  Göç, geçim kaynağını iyileştirme arzusundan dolayı ortaya çıkmasına 
rağmen, göç edenler bu grubun en fakirleridir. Ancak “emek dışı” durumunda, kıtlık, savaş 
veya doğal afetlerden etkilenen bölgelerden gelen mülteci tipi göçler, genellikle göç etme 
eğiliminde olan en fakir gruplar içerisinde yer almayabilir. 

Nitekim göç, önemli maliyetler ve riskler içerir. Bilgi ve sosyal ağların yanı sıra, gerekli 
özlemleri de gerektirir.  Bu durum, yükselen gelirler, eğitim seviyeleri ve bilgiye erişim 
biçimindeki sosyoekonomik gelişmenin başlangıçta artan göç ile ilişkili olma eğiliminde 
olduğu yolundaki çelişkiyi açıklamaktadır (Haas, 2007, s. 1271). Ekonomik rollerinin 
yanı sıra yüksek vasıflı göçmenler, hedef ülkelerdeki toplumsal ve politik platformlarda, 
sivil toplumun gelişmesinde, azınlık gruplarının özgürleşmesinde önemli ve olumlu 
bir rol oynarlar.  Bunun en önemli nedenlerinden biri, hedef ülkelerde çok daha fazla 
fırsat ve özgürlüğe sahip olma imkânlarının olmasındandır.  Bu tür sosyal ve politik 
yatırımlar yoluyla göçmenler genel olarak menşe ülkelerde daha iyi bir toplumsal iklimin 
şekillenmesine katkıda bulunabilir. Bu, göçün etkisinin her zaman pozitif olduğu ve 
herhangi bir göçün gerçekleşemeyeceği anlamına gelmemektedir. Nitekim Lee E, (1966, s. 
49-50)’nin “A Theory of Migration” adlı makalesinde ileri sürdüğü “itme-çekme” kuramının 
göç etme ve göçe karar verme sürecine giren faktörleri şu şekilde özetlemiştir:

1. Menşe bölge ile ilgili faktörler

2. Hedef bölge ile ilgili faktörler 

3. Müdahale engelleri

4. Kişisel faktörler

Bu kurama göre hem menşe ülke hem de hedef ülkede göçü etkileyen itici ve çekici 
faktörler bulunmaktadır. Göç, varsayıldığı gibi, kısmen menşe ve kısmen de varış 
noktasındaki olumlu ve olumsuz faktörlerin bir değerlendirmesinden kaynaklanırsa 
eğer, bölgeler arasındaki çeşitlilik, yüksek düzeyde göçlere neden olmaktadır. Nitekim 
itmeye ve çekmeye sebep olan etmenler bir hayli fazla ve karmaşıktır, çünkü göçe neden 
olan faktörlerin avantaj ve dezavantajları eğitim, yaş, cinsiyet gibi kişisel faktörleri de 
barındırmaktadır. Örneğin; çocuklu bir aile için hedef ülkenin eğitim imkanları önem 
taşırken, çocuksuz aile için bu durumun bir önemi olmayacaktır. Göç hacmi ve oranı 
insanların çeşitliliği, ekonomideki dalgalanmalar, gelişmişlik durumlarına göre de 
değişebilmektedir (Lee, 1966, s. 50-56).

Bununla birlikte, yüksek ve düşük yetenekli kişilerin göçünü durdurmanın neredeyse 
imkânsız olduğunu kabul etmek de önemlidir. Zira uluslararası göç hakkındaki son veriler 
göç olgusunun dünya üzerindeki önemini ortaya koymaktadır. 
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Tablo 1: 2017 İtibarıyla AB Ülkelerinde Toplam Göç Sayıları

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat.

1 Ocak 2017 itibarıyla üye olmayan bir ülkenin vatandaşlığına sahip bir AB üyesi ülkede 
ikamet eden kişi sayısı, Avrupa Birliği nüfusunun % 4,2’sine tekabül eden 21,6 milyon kişi 
olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak AB üyesi devletlerden birinden başka bir AB’ye üye 
devletin vatandaşlığında yaşayan 16,9 milyon kişi bulunmaktadır. Mutlak anlamda, 1 Ocak 
2017’de AB’ye üye devletlerde yaşayan en büyük vatandaşı olmayan ülke sayısı 9,2 milyon 
kişi ile Almanya’da bulunmaktadır. Almanya’yı Birleşik Krallık 6,1 milyon, İtalya 5 milyon, 
Fransa 4,6 milyon ve İspanya 4,4 milyon kişi ile takip etmektedir (Bkz. Tablo 1).

Tablo 2: Yerleşik Nüfusta Vatandaş Olmayanların Payı, 1 Ocak 2017

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat.
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Göreli olarak, Tablo 2’de vatandaş olmayanlar toplam nüfusun % 48’ini 
oluşturduğundan dolayı vatandaş olmayanların en yüksek paya sahip olduğu AB’ye üye 
devlet Lüksemburg’dur. Buna karşılık yabancı nüfusun oranı en düşük Polonya’dır. Kıbrıs, 
Avusturya, Estonya, Letonya, Belçika, İrlanda, Malta ve Almanya’da da yüksek oranda 
vatandaş olmayanlar (yerleşik nüfusun % 10’u veya daha fazlası) tespit edilmiştir (Eurostat, 
2017). Esasında artan bu göç akışları son 25 ila 30 yıldır işgücü kaynaklı talepten dolayı 
Avrupa’nın uyguladığı göç politikası sonucu oluşmuş bir pazardan ibarettir. Ekonomik 
anlamda bu göç hareketi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde artan işgücü ihtiyacından 
doğmuştur (Yılmaz, 2014, s. 1694). Nitekim Hayter, (2000, s. 9-10)’in de belirttiği gibi 
ekonomik göç büyük anlamda Batı’nın işgücü ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

Kane (1995, s. 16-17)’e göre göç, siyasi baskılara, şahsi dürtülere, ulaşım ve iletişim 
gibi sistemlere ve modern çağın ekonomik gelişmelerine karşı gösterilen bir reaksiyondur. 
Hangi amaçla yapılırsa yapılsın ister sebep olarak isterse nihai sonuç olarak nitelendirilsin, 
bir şekilde bağlı olduğu toplumda siyasal, sosyal ve ekonomik etkiler bırakmaktadır. Bu 
nedenle Kane, göçü ne pozitif ne de negatif olarak algılamaktadır.

3. Literatür

Esasında göçlerin itici gücü olduğu gibi çekici faktörleri de vardır. Gelir, işsizlik, 
sanayileşme, eğitim, sağlık hizmetleri, mesafeler, refah seviyesi, yaşam kalitesi gibi 
makroekonomik etmenler göçü cazip kılmaktadır. 

Ülkelerin veya bölgelerin seçici faktörleri uluslararası göç akışlarının artmasında, 
1980’lerden beri neredeyse her yerde bilinmektedir (Cushing ve Poot, 2004, s. 328). 
Ekonomik faktörler, bu durumun önemli belirleyicileri olmuştur. Bu nedenle mevsimsel 
işlerin yüksek seviyelere varan istihdam eksikliği bu ülkelere göç etmeyi teşvik etmiştir 
(Martinoia, 2011, s. 97; Cattaneo, 2008, s. 3). Neo-klasik yaklaşıma göre, hedef ülkede 
azalan bir işsizlik ve artan gelir düzeyi, göçü teşvik etmektedir (Martinoia, 2011, s. 97). 
Ayrıca Heid ve Larch, (2012, s. 6) göçün, daha düşük işsizlik oranlarına sahip ülkelerde 
daha yüksek olacağını gözlemlemiştir ancak, düşük işsizliğin yanı sıra nispeten yüksek 
kazançlar da göçü teşvik etmektedir (Heitmueller, 2004, s. 103). Bu bağlamda göç eden 
taraf, bu durumu bir yatırım olarak algılayacaktır, çünkü beklenen kazanç veya bir iş 
bulma olasılığı, göçmenlerin gelirlerine pozitif bir katkı sağlayacaktır (Sjaastad, 1962). 

Trübswetter ve diğerleri, (2003) Almanya için yaptıkları çalışmada, 1967-2000 yılları 
arasında Almanya’ya uluslararası göçün belirleyicileri üzerine Panel eşbütünleşme ve 
Zaman serisi analizleri ile inceleme yapmışlardır. Ampirik bulgular genel olarak göç teorisi 
tahminleriyle hemfikirdir. Yani sonuçlar genellikle, ev sahibi ülke ile veren ülke arasında 
kişi başına düşen gelirde pozitif farkın, uzun vadeli göçmen stokunu arttırdığı teorik 
varsayımları desteklemektedir. Bununla birlikte, göç alan ülkelerdeki istihdam oranlarının 
etkisinin, örneklemlerinde belirsiz olduğunu tespit etmişlerdir.
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Boubtane ve diğerleri, (2012), 1987-2009 dönemi için yaptıkları çalışmada, panel VAR’ı 
kullanarak, GSYH tarafından temsil edilen ekonomik durum ve 22 OECD ülkesindeki 
işsizlik oranı arasındaki nedensel ilişkiyi araştırmışlardır. Ampirik bulgular, göç ve kişi 
başına düşen GSYH arasında pozitif yönlü iki yönlü nedensellik ilişkisinin varlığına dair 
kanıtlar tespit etmişlerdir. Yazarlar, hedef ülkedeki ekonomik koşulların göçmenlerin göç 
etmeye teşvik ettiğini tespit etmişlerdir.

Mayda, (2010) 1980 ve 1995 yılları arasında 14 OECD ülkesine göç akışlarının 
belirleyicilerini araştırmıştır. Gidilen yer ve menşe ülkelerdeki ortalama gelir ve gelir 
dağılımının göç üzerindeki etkilerini incelemiştir. Buna göre çekme faktörleri, gelir 
fırsatlarının, göç oranlarının büyüklüğünü önemli ölçüde artırdığına dair kanıtlar 
bulmuştur.

Alvarez-Plata ve diğerleri, (2003) OLS ve GMM tahmincilerini kullanarak Orta ve 
Doğu Avrupa’daki AB’ye aday ülkelerden yine mevcut AB’ye üye ülkelere göç potansiyelini 
araştırmışlardır. Almanya için belirlenen sonuçlar; ülkedeki ya da bölgedeki istihdam 
oranlarının göç eğilimleri üzerinde önemli bir etkisi olmadığını tespit etmişlerdir. 
Çalışmanın Avrupa örneği, 1993 ile 2001 yılları arasında 15 hedef ülkenin ve 20 kaynak 
ülkenin dengesiz bir panelidir. Avrupa örneğine dayanan tahminler Almanya örneğine 
göre çok daha az kesindir. Özellikle, istihdam değişkenleri ve çoğu mesafe değişkeninin 
önemsiz olduğu ortaya çıkmıştır.

Datta, (2004) Bengladeş’ten Batı Bengal’e olan göçü karşılıklı olarak anket yöntemiyle 
incelemiştir. Batı Bengal’in çekim faktörü olarak ekonomik fırsatın iş imkânı açısından 
%85’ine göre, Batı Bengal’de hüküm süren ekonomik güvenlik, Batı Bengal’e göçmenler için 
çekme faktörü olarak belirleyici olmuştur. Bangladeş ve Batı Bengal’in coğrafi yakınlığı, 
dilbilim ve kültürel benzerlikler, aynı yemek alışkanlığı, homo-etnik iklim, barınma, 
dürüstlük, dostluk duygusu, Batı Bengal halkının kabul gücü inancı Bangladeş’ten gelen 
nüfus hareketlerine katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.

Jennissen, (2003), 1960-1998 yılları arasında Batı Avrupa’daki uluslararası göç 
üzerindeki ekonomik belirleyicilerin etkisini incelemiştir. Bağımlı değişkenin net 
göç oranı,  ekonomik belirleyicilerin ise, nüfusun GSYH’si, işsizlik ve ortalama eğitim 
düzeyinin olduğu çalışmada zaman serisi regresyon modelleri kullanılmıştır. Buna göre, 
kişi başına düşen GSYH’nin net uluslararası göçe olumlu bir etkiye ve işsizliğin bir ülkenin 
net uluslararası göçüne olumsuz bir etkisi olduğuna dair kanıtlar bulunmuştur.

4. Metodoloji

4.1. ARDL Modeli

Paseran ve diğerleri, (1999, s. 2-5) ARDL modeli için Mean Grup Tahmincisi (MG) 
ve Pooled Mean Grup tahmincisi (PMG) olmak üzere iki tahminci geliştirmişlerdir. MG 
tahmincisi, uzun dönem parametrelerini bireysel ARDL tahminlerinden elde edilen uzun 



41

Çekici Güçler Yaklaşımı ile Uluslararası Göç: Ampirik Bir Analiz

dönem parametrelerin ortalamasından türetilmektedir ve ARDL spesifikasyonunun 
parametreleri üzerine hiçbir kısıtlama getirmemektedir. MG yaklaşımı, her bir grup 
için ayrı ARDL regresyonlarını tahmin etmeye ve i  ve U  bireysel grup katsayılarını 

ii  ve iU ’nin basit ortalamaları olarak elde edilmesine dayanır. Bu tahmincinin temel 
eksikliği paneli oluşturan birimler arasında belirli parametrelerin aynı olmamasıdır. MG 
tahmincisindeki bu eksiklik PMG tahmincisi ile giderilmektedir. Buna göre uzun vadeli 
homojenlik kısıtlamaları geçerliyse, MG tahminlerinin etkisiz olacağı bilinmektedir. PMG 
tahmincisinin önemli bir problemi ise parametre heterojenliğidir. Bu tahminci kısa vadede 
katsayılar ve hata varyanslarının ülkeler arasında farklılık göstermesine izin verirken, uzun 
dönemli katsayıların homojenliğini varsayarak bu problemi kısmen ortadan kaldırmanın 
bir yolunu sunmaktadır (Simões, 2011, s. 456). Uzun dönem homojenite varsayımı altında 
PMG ve MG tutarlı tahminciler olsalar da Pesaran ve diğerleri, (1999) tarafından önerilen 
PMG yaklaşımı daha verimli bir tahmin edicidir (Kim ve diğerleri, 2010, s. 258). Buna göre 
bağımlı ve bağımsız değişkenlerin sırasıyla p ve q olduğu varsayımı altında girilen ARDL 
( p , q ,…, q ) modeli aşağıdaki gibi yazılabilir;
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Değişkenleri daha ileri seviyelerde gruplayarak denklem (3), hata düzeltme denklemi 
olarak yeniden yazılmıştır:

) ( )y y x y x( 4it i i it 1 i
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Burada / )( ) (i i i iii b b {U=- = -  arasında denge ilişkiyi tanımlayan yit  ve xit
dir. Bunun aksine *

ijm  ve *'
ijv  geçmiş değerleri ve diğer xit  belirleyicileri kısa dönemli 

katsayılardır.  Son olarak, iU  hata düzeltme katsayısı xit ’de bir değişikliği takiben uzun 
vadeli dengeye doğru, yit ’nin ayarlama hızını ölçer. 0i 1U  böyle uzun dönemli 
bir ilişki var olduğunu garanti etmektedir. Bunun bir sonucu olarak,  iU ’nin önemli 
ve negatif değeri  yit  ve  xit  arasında koentegrasyonun varlığını kanıt olarak kabul edilir. 
Lakin yukarıda bahsedilen modelleme sorunlarından bir diğeri de bu iki alternatif tahminci 
arasındaki seçim yapma meselesidir. Bu durumda  , i ...,1,2, Nii i= =   formundaki 
kesitsel homojenlik kısıtlaması geçerlidir  ve PMG tahmincisinin uygunluğu için uzun 
dönem parametrelerinin homojenite testini Hausman testi ile yapılması önerilmiştir 
(Hausman, 1978, 1264). Hausman testi, PMG tahmincilerinin MG’lerden daha tutarlı ve 
daha verimli olduğunu ileri sürmektedir (Kim ve diğerleri, 2010, s. 258).

4.2. Veri Seti ve Model

Bu çalışmada amaç, uluslararası göçlerin çekici yönlerini belirleyen etmenleri 
Panel ARDL yaklaşımı ile incelemektir. Bu amaçla çalışma 1994-2015 dönemi Avrupa 
Birliği’ne üye 18 ülke için çalışılmıştır. AB üyesi diğer 10 ülke (Bulgaristan, Hırvatistan, 
Kıbrıs, Estonya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Malta, Romanya, Slovenya) veri eksikliği 
sebebiyle çalışmaya dâhil edilememiştir. Göç ile makroekonomik aktiviteyi ölçen kişi başı 
gelir, işsizlik oranı ve sanayi arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespiti amaçlanmıştır ancak, 
AB ülkeleri için istikrarlı verilere ulaşılamadığından dolayı çekme faktörü olarak istenen 
eğitim ve sağlık verileri ele alınamamıştır.

Kişi başına gelir ve işsizlik oranı verileri World Bank veri tabanından, sanayi üretimi 
Federal Reserve Economic Data’dan, göç verisi ise OECDSTAT’tan elde edilmiştir. Avrupa 
Birliği’ne olan uluslararası göçün makroekonomik belirleyicilerini kısa ve uzun vadede 
incelemek amacıyla, tahmini regresyon modeli şu şekilde oluşturulmuştur:

göç it 0 1b b= + işsizlik it 2b+ kbgelir it 3b+ sanayi ( )1it itf+

t zaman periyodunu, it kesit verilerini göstermektedir. 0b  sabit terim ve  itf  ise modele 
dâhil edilen hata terimini göstermektedir. Burada göç; yabancı nüfus akımlarının toplam 
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sayısını (milyon kişi), işsizlik; işsizlik oranının işgücü içerisindeki payını, kbgelir; sabit 2010 
(milyon ABD dolar) cinsinden ölçülen kişi başına GSYH’yi ve sanayi ise mevsimsellikten 
arındırılmış toplam sanayi üretim (2010=100) endex değerlerini ifade etmektedir.  

4.3. Birim Kök Testi

Panel seriler arasında değişkenlerin durağanlığını tespit etmek için Panel birim kök 
testlerinin tespitine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle eğer seri birim kök içeriyorsa 
durağan değildir demektir ve ilk yapılması gereken serileri durağan hale getirmektir. Bu 
çalışmada öncelikle seriler Im Pesaran Shin, (2003) tarafından geliştirilen panel birim 
kök testi ile durağanlıkları sınanmıştır. Serilerin durağan olup olmadığı Tablo 1’deki 
gibi sunulmuştur. Yapılan birim kök testi sonucuna göre kişi başına gelir verisi düzey 
değerinde durağan olmasına karşılık diğer seriler, durağan olmayıp I(1) de durağandır ve 
H₀ reddedilir birim kök yoktur. 

Tablo 2: Im Pesaran Shin (2003) Birim Kök Testi

Seviye Birinci fark

Değişken istatistik p-value istatistik p-value

Göç Sabit -1.5301 0.7501 -4.1920 0.0000

İşsizlik Sabit -1.3427 0.7629 -2.7416 0.0000

Kbgelir Sabit -2.3709 0.0003 - -

Sanayi Sabit -1.5124 0.4521 -4.0675 0.0000

Not: Maksimum gecikme uzunluğu Akaike Bilgi kriterine göre 3 olarak belirlenmiştir.

Bu noktada çalışmaya tüm değişkenler, varyans ve otokorelasyona karşı koruyabilmek 
için doğal logaritmaları alınarak analize dâhil edilmiştir.

4.4. Ampirik Bulgular

Bu çalışmada Panel ARDL modeli kullanılmıştır. Buna göre Tablo 2’de Pooled Mean 
Grup ve Mean Grup analizinin test sonuçları gösterilmektedir.
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Tablo 3: ARDL’nin Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) ve Ortalama Grup 
(MG) Tahminleri

Değişkenler PMG Tahmincisi MG Tahmincisi Hausman Test

Göç

işsizlik -.2044328 (0.011)   -.450706 (0.275) Prob>chi2 = 0.6706

Uzun Dönem Kbgelir  2721886 (0.000) -.4838637 (0.463)

Sanayi   5848975 (0.035) -3.843085 (0.342)

ec -.9251427 (0.000) -1.029756 (0.000)

işsizlik   2455091 (0.133)   2856718 (0.284)

Kısa 
Dönem

Kbgelir    3.41746 (0.093)  10.24381 (0.321)

Sanayi  -.5125396 (0.211)   9592855 (0.144)

cons  -1.122698 (0.000)   2.890008 (0.408)

Eğim homojenliği hipotezini test ederken Hausman testi kullanılmaktadır. PMG ve 
MG için Hausman, (1978) testi ile ilişkili p değerleri, 0.05’ten büyüktür ve bu nedenle uzun 
vadede homojenlik kısıtlama hipotezini reddetmez (Mahyideen ve diğerleri, 2012, s. 373). 
MG tahmincisi reddedilir ve havuzlanmış ortalama grup (PMG) modeli kabul edilir. Bu 
noktada bu çalışma PMG’ de elde edilen sonuçlara göre yorumlanmaktadır. 

Pooled Mean Group analizinde yer alan regresyon sonuçlarına göre PMG hata düzeltme 
tahmincisinin parametresi kısa dönemde, negatif ve anlamlıdır. Serilerin izlediği trendler, 
pozitif ve negatif şoklar içerdiğini göstermektedir. Bulgulara göre bağımlı değişken olan 
göç akışlarının kısa dönemli şokları, uzun dönemde %9 oranında dalgalanarak göç hızına 
yakınsamaktadır.

Bireyleri göçe zorlayan faktörlerin başında işsizlik gelmektedir. Başka bölgelerdeki 
istihdam fırsatlarının göçe etkisi olduğu aşikârdır. Dolayısıyla, bireylerin başka bölgelerde 
ya da başka ülkelerde iş bulma beklentisi, göç kararında etkili olacaktır (Çelik, 2006, s. 154-
155). Bu noktada analiz sonuçları incelendiğinde uzun dönemde tüm değişken katsayıları 
istatistiksel açıdan anlamlıdır. Yani göç ve örneklem ülke gurubunun değişkenlerinden 
biri olan işsizlik oranı arasında uzun dönemde negatif ilişki olduğu gibi aynı zamanda 
anlamlıdır. İşsizlik oranı %1 oranında arttığında göç de %2 oranında azalmaktadır. 

Göç kararını etkileyen faktörlerden biri de ülkelerin yüksek geliridir. Göç ve gelir 
arasındaki pozitif ilişkiye göre, yüksek gelirli bölgelerin/ülkelerin net göç almasına karşılık 
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düşük gelirli bölgelerin ise, net göç vermesi beklenir (Çelik, 2006, s. 153). Buna göre kişi 
başı gelirin pozitif ve anlamlı olması uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu ve buna binaen 
de söz konusu ülkelere göç akışın da kişi başına düşen gelirin etken olduğu söylenebilir. 
Bu durumda söz konusu ülkelerde kişi başı gelir %1 oranında arttığında göçü %2,7 kadar 
artıracaktır. Kısacası kişi başına düşen gelir, uzun vadede göçü pozitif olarak etkilemektedir. 
Bu sonuç Trübswetter ve diğerleri, (2003, s. 9-10); Mayda, (2010, s. 1271); Datta, (2004, s. 
353-354) analizlerini destekler niteliktedir. Aynı şekilde sanayileşme ile birlikte göçler de 
gelişmiş ülkelere kaymaktadır. Bu noktada sanayi üretimi ile göç arasında uzun dönemde 
bir ilişkinin olduğu ve sanayi üretimi %1 arttığında göçü de %5 oranı civarında artırdığı 
görülmektedir. Tüm spesifikasyonlarla ilgili olarak, sonuçlar uzun vadeli katsayılara yol 
açmaktadır. 

Kısa dönemde ise göç, kişi başına gelir ile istatiksel olarak anlamlıyken diğerleri ile 
arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Kısa dönemli PMG sonuçları, göç akışı ile 
kişi başına gelir arasında anlamlı bir etkileşim olduğu görülmektedir. Zira kısa dönemde 
söz konusu ülkelerde kişi başı gelir %1 oranında arttığında göç yaklaşık %3 kadar 
artacaktır. Bulgular, kişi başına gelir ile göç akışı arasında hem kısa dönemli hem uzun 
dönemli pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Buradan şu sonuca ulaşılabilir; kişi 
başına düşen gelir, göç üzerinde beklenilen ölçüde etkili olup göç hareketlerinde oldukça 
belirleyici role sahiptir. Diğer yandan belirlenen Avrupa Birliği ülkeleri ve belirlenen yıllar 
için uzun dönemde ekonomik unsurlar göç hareketlerinde etkili olmuştur.

5. Sonuç

Bu çalışmada makroekonomik etkenlerden seçilen işsizlik oranı, sanayi üretimi ve 
kişi başı gelirin çekici güçler yaklaşımı ile uluslararası göçlere etkisi ekonometrik modelle 
belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre 1994-2015 dönemi verileri dikkate alınarak Avrupa 
Birliği ülkelerine göç hareketlerinin çekici yönleri Panel ARDL yöntemi kullanılarak analiz 
edilmiştir. Bu amaçla AB’ ye üye 18 ülke, çalışmanın evren ve örneklemini oluşturmaktadır. 
Veri eksikliği sebebiyle (Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Yunanistan, Letonya, 
Litvanya, Malta, Romanya, Slovenya) 10 ülke çalışma dışı bırakılmıştır. Yapılan Hausman 
testi sonucunda da PMG’nin etkin tahminci olduğuna karar verilmiştir ve sonuçlar buna 
göre yorumlanmıştır. Bu analiz, hem uluslararası göç modelinin tahminleriyle tutarlı 
tahminler üretmekte (Martinoia, 2011; Çelik, 2006; Heid ve Larch, 2012; Heitmueller, 
2004) hem de deneysel kanıtlar (Trübswetter ve diğerleri, 2003; Mayda, 2010; Mayda, 
2005; Datta, 2004) üretmektedir. 

Dolayısıyla itici güçlerin yanı sıra çekici güçlerin de göçü etkilediği bilinmektedir. 
Çekici güçlerin başında, yüksek gelir ve istihdam fırsatları gelmektedir. Özellikle, çekme 
faktörlerinin, yani hedef ülkedeki gelir fırsatlarının, göç oranlarının büyüklüğünü 
önemli ölçüde artırdığına dair kanıtlar bulunmuştur. Bu sonuç, ampirik modelin 



46

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 2 A. Aslan, S. Özdil

spesifikasyonundaki değişikliklere karşı oldukça güçlüdür. Hem mutlak hem de 
nispi anlamda çekme faktörleri önemlidir. Avrupa Birliği bünyesinde göç akımının 
bölgesel ekonomik entegrasyon hedefine ulaşmada önemli bir rolü olduğu ARDL analiz 
sonuçlarında görülmektedir. Uzun dönem analiz sonuçları makroekonomik etkiler 
açısından hedef ülkelerin işsizlik oranları, sanayi üretimleri, kişi başına düşen gelirleri göç 
alımında oldukça büyük makroekonomik etkenler olduğu görülmüştür. Buna göre göç 
eden akım, hedef ülkelerin ekonomik düzeylerinin gelişmişliği ile de yakından ilişkilidir. 
Uzun dönemde, belirlenen 18 Avrupa Birliği ülkesi için sanayileşme ile birlikte istihdam 
fırsatlarının ortaya çıkması ve gelir düzeylerinin yükselmesi, bireyler için çekici bir faktör 
olmuştur. 

Diğer yandan kısa dönemde ise, kişi başına düşen gelir %1 arttığında göç de %3 
oranında artarken, kısa dönemde göç ile işsizlik oranı ve sanayi üretimi arasında herhangi 
bir ilişki bulunamamıştır. Bu bakımdan ekonomik altyapının potansiyel faydaları, 
ekonomik ve sosyal dönüşümde kabul gören göçe neden olmaktadır. Zira ortaya çıkan 
sorunların çözümüne yönelik olarak uygun politikaların belirlenmesi ancak göçün 
nedenlerinin bilinmesi ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle çalışmanın ilgili literatüre 
katkıda bulunacağı beklenmektedir. 

Ekonomik gelişmeyle beraber göç yoluyla artan nüfus, ülkenin belli bölgelerine yönelik 
olursa, çözümü güç problemler meydana getirebilir. Bu nedenle nüfusun göç vasıtasıyla, 
ülkenin belli başlı çekim noktalarına yoğunlaşması, bölgenin nüfusu kaldırma kapasitesini 
düşürdüğü gibi, önemli ekonomik problemler doğurabilir. Bu bağlamda, çekim 
merkezlerinin üzerindeki aşırı nüfus yükü hafifletilerek dengeli kentleşme sağlanabilir. Bu 
sayede göçün yaratmış olduğu olumsuz etkiler hafifletilmiş olur.

Hedef ülkedeki ortalama gelir fırsatlarındaki değişiklikler sadece göçmenlerin oraya 
gitme teşvikini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda göç politikalarının oluşumunun 
arkasındaki politik süreci de etkilemektedir.  Örneğin, politika yapıcılar artan göç 
girişlerine karşı siyasi, insan hakları, insani yardım, azınlık topluluklarının güvenliği, 
demografik önlemler, ticaret, kalkınma, işbirliği gibi programlar ile sorunların üstesinden 
gelmeyi ve yerli halkla daha fazla uyumu sağlayabilmelidir. Ayrıca ekonomik durumların 
arz yönlü belirleyicileri de göçü çekmede oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 
hedef ve menşe ülke arasında bulunan bir takım etmenler eşitlendiği takdirde, bireylerin 
göçe yönelme eğilimlerini dengeli bir şekilde etkileyecektir. Sonuçlara göre özetle göç 
kotalarını, arz yönlü etkileri ile hafifletmek önemlidir.
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Özet

Bir kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan eğitim; bireyleri topluma 
kazandırma, emek piyasalarında yer almalarını sağlama, ülkenin gelişmesi ve 
kalkınmasında rol oynama gibi fonksiyonları ile dünya genelinde oldukça önemli bir 
konuma sahiptir. Ancak, temel eğitime erişim imkânlarından başlayarak, eğitimin 
tüm aşamalarında gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde önemli sorunlar 
mevcuttur. Eğitim göç ilişkisi göç türlerine göre farklılaşan boyutlarda ele alınmaktadır. 
Daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına sahip olmak amacıyla bir çeşit beşerî sermaye 
yatırımı olarak gerçekleşen göç sonucu ortaya çıkan “ekonomik göçmenler” ile “zorunlu 
olarak yaşadığı yeri terk eden kişiler” bakımından eğitim, farklı anlamlar taşımaktadır. 
Bu çalışmada kitlesel olarak göç eğitim ilişkisi ve Türkiye’ye etkileri Suriyeliler örneği 
üzerinden literatüre dayalı analiz edilmektedir.   
Anahtar Kelimeler: Kitlesel Göç, Eğitim, Suriyeliler
JEL Sınıflandırması: I24, I29, O15, R23

Mass Migration and Education of Syrians

Abstract

Education that facilitates the transfer of culture plays an important role in the world 
because it encourages the socialisation of individuals, which increases participation in 
labour markets and assists in the economic and social development of countries. However, 
starting with access to basic education, significant problems exist in all stages of education 
in both developed and developing countries. Education is addressed in dimensions 
that differ according to immigration-related migration types, such as internal/external, 
forced/voluntary and individual/mass migration. It has different meanings in terms of the 
“economic migrants” that emerge as a type of human capital investment to create better 
living and working conditions for people who leave compulsory living environments. In 
this study, the effects of mass migration and their relationship with education in Turkey via 
an analysis based on the literature will be explored in the Syrian context.
Keywords: Mass Migration, Education, Syrians
JEL Classification: I24, I29, O15, R23
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1. Giriş

Eğitim, bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer 
davranış biçimlerini geliştirdiği, kişisel gelişimini seçilmiş ve denetimli bir çevrede sağladığı 
toplumsal bir süreçtir. Bu bağlamda eğitim, bireylerin kendileri ve içinde yaşadıkları çevre 
ile ilgili bilgi ve kavrayışını arttırarak olumlu etkilerde bulunmaktadır. Bireyler üzerinde 
yarattığı olumlu etkiler kadar ülke ve dünya genelinde de daha yaşanabilir bir çevre, refah 
artışı, kalkınma, gelir dağılımında adaletin sağlanması gibi amaçlara da hizmet etmektedir.

Eğitim, kişinin zihinsel, bedensel, duygusal, toplumsal yeteneklerinin ve davranışlarının, 
istenilen doğrultuda geliştirilmesi ya da ona belli amaçlara dönük yeni yetenekler, 
davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür (Çallı, 2009: 2). Eğitim, 
maddi ve manevi kalkınmanın önemli unsurlarından biri olarak ülkelerin nitelikli insan 
gücü yetiştirmesine katkıda bulunmaktadır (Akyüz, 2001). İnsanların açık ve etkili bir 
biçimde düşünüp yazabilmeleri, evrene, topluma ve kendilerine ilişkin eleştirel bir anlayışa 
sahip olmaları, yaratıcı ve yenilikçi olabilmelerinin sağlanması eğitimin amaçları arasında 
yer almaktadır. Kişilerin gelecekteki yaşamlarını etkilediğinden eğitim toplumların 
gelişmesi bakımından sosyokültürel, siyasal ve ekonomik yönlerden son derece önemli 
işlevlere sahiptir (Tezcan, 1985: 66-78; Özer; Komşuoğlu ve Ateşok, 2016: 83). 

Eğitim vatandaşlara sunulan bir kamu hizmeti olma özelliğinin ötesinde temel insan 
haklarından biridir1. Diğer temel insan hak ve özgürlükleriyle de yakından ilgili olan “eğitim 
hakkı” ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 1948 tarihli İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer almıştır. Bildirge’ye göre eğitim herkese sağlanması 
gereken bir haktır ve en azından ilk ve temel aşamaları parasızdır. Evrensel bir insan hakkı 
olan eğitim ile ilgili düzenlemeler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yanı sıra birçok 
Birleşmiş Milletler belgesi, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi 

1 Ancak yaşam hakkı, özgürlük ve eşitlik, hukuksal güvenceler gibi temel hak ve özgürlüklere nazaran 
daha geç dönemlerde temel haklar arasına girmiştir (Tanilli, 1996: 18).
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uluslararası örgütler tarafından kabul edilmiş olan bildirge, sözleşme, tavsiye, karar vb. 
nitelikle uluslararası ve bölgesel insan hakları belgesinde güvence altına alınmıştır2.

Hem bireyin hem de toplumun gelişmesi; herkese yeteneği, kapasitesi ve ilgisi 
doğrultusunda eğitim görme hakkının sağlanmasına bağlıdır. Ayrıca insan hakları 
ile ilgili uluslararası belgelerin ve anayasaların temel ilkeleri olan hürriyet, eşitlik ve 
demokrasi, bireyin ve toplumun gelişmesi sağlanmadıkça gerçekleştirilemez, çünkü insan 
hakları ve demokrasi, ancak halkın belli bir eğitim düzeyin ulaştırılmasıyla korunup 
gerçekleştirilebilir. Evrensel bir insan hakkı olan eğitim yurttaş olmayanlara da sağlanması 
gereken bir temel haktır. Yapılan tüm düzenlemelere rağmen eğitime erişimden yoksun 
gruplar bulunmaktadır. Mülteciler de bu gruplar içinde yer almaktadır.3 Mültecilerin ve 
özellikle mülteci çocukların eğitime erişimlerinde; dil engeli, yoksulluk, travma, şiddet, 
tehdit ve eğitime ara verilmesi gibi nedenlerle zorluklar yaşanmaktadır. Hatta eğitim 
kurumlarına devam etme durumları söz konusu olsa da mülteciler bakımından eğitimden 
beklenen faydalar tam olarak ortaya çıkamamaktadır. Bu durumda toplumsal uyumu 
sağlamaya yönelik politikalar önem kazanmaktadır. Bireylerin kararlarına dayalı göçlerde 
daha planlı ve isteğe bağlı bir durum söz konusudur. Acil durumlarda ortaya çıkan bireysel 
ya da kitlesel göçler ile gönüllü göçler eğitim alanındaki sonuçları bakımından ayrı başlıklar 
altında ele alınarak incelenmelidir.

Mültecilik eğitim hakkının kullanılması bakımından olumsuz koşullar yaratmaktadır. 
Özellikle kitlesel göçler söz konusu olduğunda eğitim ikincil bir ihtiyaç olarak 
algılanmaktadır.

2. Göç-Eğitim İlişkisi

Göç çok boyutlu yapısıyla birçok alanda olduğu gibi özellikle eğitim üzerinde çeşitli 
sorunlara/eşitsizliklere yol açmaktadır. Göç eğitim ilişkisi denildiğinde ilk akla gelen 
konu nitelikli işgücünün çalışmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için başka bir 
ülkeye yerleşmesi, diğer bir ifadeyle “beyin göçü” olmaktadır. Eğitim göçe karar vermede 
önemli bir değişkendir (Işığıçok, 2002; Kaya, 2003; Gökbayrak, 2008). Beyin göçü daha 
iyi ekonomik koşulara sahip olmak için yapılan bir göç olmakla birlikte literatürde emek 
göçü kavramı altında ayrı bir alan olarak incelenmektedir. Beyin göçü gerçekleştiren 

2 Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve eğitim hakkına ilişkin düzenlemeler içeren insan 
hakları belgeleri ve bu belgelerde eğitim hakkına ilişkin doğrudan düzenlemeler içeren maddeler Ek 
Tablo 1’de yer almaktadır.

3 Göçmen ve göçmen benzeri kavramların şemsiye niteliğindeki başlığı “yabancı”dır. Kendi 
ülkesinde vatandaş olarak birtakım haklara sahip olan birey, bu kısa veya uzun süreli hareketlerden/
yolculuklardan sonra kendisini yeni bir kavramın içinde bulunmakta ve yeni bir statü içine 
girmektedir Bireyin yeni içinde bulunduğu kavram en genel ifadeyle yabancı olarak adlandırılmakta, 
statüsüne göre değişik adlar alabilmektedir. Göçmen, mülteci, sığınmacı, vatansız gibi aralarında 
küçük farklılıklar bulunan birçok kavramla ifade edilebilmektedir (Ergül, 2012: 214). Suriye 
kaynaklı kitlesel göç ile gelen kişiler Türkiye’de “Geçici Koruma Altında Bulunan” kişilerdir. 
Tanımlar ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Ek Tablo 2’de bulabilirsiniz.
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kişileri etkileyen temel motivasyonun ekonomik olmaktan çok kendini gerçekleştirmek, 
yurtdışındaki düzenli ve sistemli yaşam olduğu söylenebilir (Tansel ve Güngör, 2004). 
Kişilerin çeşitli itici ve çekici faktörleri değerlendirerek göç etmeye karar vermeleri Beşerî 
Sermaye Teorisi çerçevesinde ele alınmaktadır4. Üretime katılan bireyin sahip olduğu ve 
genel anlamda insanın niteliğini vurgulayan bilgi, beceri, deneyim ve dinamizm gibi pozitif 
değerler “beşerî sermaye” olarak kabul edilmektedir (Tansel ve Güngör, 1997: 532). Eğitim 
beşerî sermayenin en önemli unsurlarından biridir. Ancak eğitimin yanı sıra işgücünün 
gelecekteki gelir düzeyini yükseltecek olan sağlık, iş arama ve göçle ilgili harcamalar da 
beşerî sermayeye yapılan bir yatırım olarak düşünülebilmektedir.

Bireysel karara dayalı ve bir çeşit beşerî sermaye yatırımı olan göçlerin yanı sıra 
yüksek sayılarda insan hareketi olarak tanımlanan kitlesel göçler5 söz konusu olduğunda 
Beşerî Sermaye Teorisi yanında afet ve acil durum literatüründen de yararlanılarak analiz 
yapılması daha sağlıklı sonuçlar verecektir. 

Göç sürecinde eğitim çeşitli şekillerde kesintiye uğramaktadır. Savaş ve zorunlu göç 
yaşayan çocuklarda çeşitli psikolojik sorunlar ve akademik başarısızlık görülmektedir. 
Bu anlamda eğitim mültecilerin bulundukları topluma uyum sağlamamalarının da bir 
aracıdır. Geldikleri ülkede bulundukları süre içinde eğitim alarak topluma uyum sağlayan, 
üretime katılabilen göçmen/mülteciler ekonomik ve sosyal bir yük olarak görülmekten 
kurtulabileceklerdir. Diğer yandan eğitimin kesintiye uğramadan devam edebilmesi 
ülkelerine geri dönmeleri durumunda bu kişilerin ülkelerine faydalı olabilmelerini de 
sağlayacaktır6. 

3. Kitlesel-Göç Eğitim İlişkisi

Dünya genelinde hemen her ülke göçten etkilenmiş ve etkilenmeye devam etmektedir. 
Son 50 yıllık dönemde 175 milyondan fazla insan kitlesel olarak göç etmiştir (Sayın, Çabuk 
ve Canbey Özgüler vd., 2018: 352). Kitlesel göç, doğal, çevresel, kimyasal, nükleer felaketler, 
kıtlık ya da kalkınma projeleri nedeniyle yaşanılan yerin zorunlu olarak terk edilmesi ve 

4 Eğitimin nitelikli işgücü yetiştirmede bir yatırım aracı olarak görülmesi, toplumsal yapının 
karmaşıklaşmasına, yeni ekonomik ve sosyal yapıların ortaya çıkmasına, işgücü piyasası ve eğitim-
istihdam ilişkisi ile ilgili görüşlerin çeşitlenmesine neden olmuştur. Eğitimin işgücü piyasasının bir 
parçası olarak ele alınması ve ekonomik çözümlemelere konu olması Adam Smith’in “Pahalı bir 
makine ile karşılaştırıldığında emek ve zaman harcanarak eğitilmiş bir insan, öğrendiği iş nedeniyle 
sıradan işçilere göre elde edeceği yüksek gelirle eğitimin tüm masraflarını karşılayacaktır.” sözü 
ile ilk kez vurgulanmıştır. Smith ile birlikte Mill ve Marshall gibi iktisatçılar da beşerî sermayenin 
önemine dikkat çekmekle birlikte, beşerî sermaye kavramının ön plana çıkması 1960’lı yıllarla 
birlikte olmuştur (Canbey Özgüler ve Demirkaya, 2018: 98).

5 Göç Terimleri sözlüğüne göre kitlesel göç “vatandaş olmayan çok sayıda kişinin bir ülkeye aniden 
ulaşması” olarak tanımlanmaktadır (Göç Terimleri Sözlüğü, 2009).

6 Bu bağlamda tüm mültecilerin eğitim alması önemli olmakla birlikte çocukların eğitimi ayrı bir yer 
tutmaktadır. Bu konu literatürde “kayıp kuşak (nesil)” başlığı altında tartışılmaktadır. Dünyadaki 
mülteci nüfusun neredeyse yarısını oluşturan mülteci çocukların toplumsal yaşama ve emek 
piyasalarına uyum sağlayamamış olan bir “kayıp kuşak (nesil)” olmasının önüne geçilebilmesinde 
eğitim en önemli araçtır (UNICEF, 2017).
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“menşe ülke dışına (istisnai ve düzensiz) gruplar hâlinde hareket” olarak tanımlanmaktadır. 
Kitlesel nüfus hareketleri; yüksek refah düzeyi, ekonomik imkânlar, işgücü arzı, bölgeler 
arası gelir farklılıkları, daha iyi yaşam koşulları, ülkeler arası farklı demografik özellikler 
gibi çekici faktörlere bağlı olarak gerçekleşebileceği gibi savaşlar, bölgesel ya da yerel 
düzeyde etnik ve/veya dini çatışmalar, siyasi istikrarsızlıklar, afetler (kıtlık, kuraklık, salgın 
hastalıklar vb.), ekonomik ve sosyal gelişmelerin neden olduğu bozulma ve kırılmalar, 
düşük yaşam standartları gibi itici faktörlere bağlı olarak da gerçekleşebilmektedir. İtici 
faktörler arasında sayılan ilk dört neden aynı zamanda kitlesel göçün zorunlu göç olarak 
gerçekleştiği durumu tanımlamaktadır (Tunç, 2018: 65).

İltica ve büyük nüfus hareketleri terimi afet terminolojisinde sıklıkla kullanılmaktadır. 
Bir olayın afete neden olabilmesi için, toplumlar ve yerleşim birimleri üzerinde çeşitli 
kayıplar meydana getirmesi gerekmektedir. Afet; “bir olayın kendisi değil, bazen beklenen 
bazen de aniden doğurduğu sonuç” olarak ifade edilmektedir. Kitlesel göç konusuna bu 
tanımlama doğrultusunda bakıldığında kitlesel göçün; çatışmalar, savaşlar ve afetlere 
bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olduğu görülecektir. Çatışma ve savaşlar ile kitlesel 
göç konusunun afet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin olarak 
dünya genelinde kabul görmüş tek bir tanımlama bulunmamakta farklı bakış açıları 
sergilenebilmektedir (Kadıoğlu, 2008:3’ten aktaran Tunç, 2018: 66).

Türkiye, Suriye Krizi nedeniyle yoğun bir kitlesel göç ile karşı karşıya kalmış olmasından 
kaynaklı özel koşulları nedeniyle kitlesel göç konusunu Birleşmiş Milletler (BM) Sendai 
öncelikleri doğrultusunda afet risk azaltma çalışmaları kapsamında değerlendirmektedir 
(Tunç, 2018: 68). Bu bağlamda Türkiye’de bir taraftan kitlesel göç ile gelen kişilerin beslenme, 
barınma, sağlık vb. temel ihtiyaçları acil durum anlayışı çerçevesinde ele alınmakta 
ve faaliyetler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığı tarafından 
yürütülmektedir. Diğer taraftan sığınmacılara yönelik iş ve işlemlerde Türkiye’de kalış 
sürelerine bağlı olarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) hükümleri 
doğrultusunda uluslararası koruma prosedürleri çerçevesinde göç yönetimi yaklaşımı ile 
hareket edilmekte ve faaliyetler İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
(GİGM) tarafından yürütülmektedir.

Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle ortaya çıkan göç dalgası da bir “sosyal tsunami” olarak 
ifade edilmektedir (Tarhan, 2017). Ayrıca Yerinden Edilme İzleme Merkezi (The Internal 
Displacement Monitoring Center-IDMC) tarafından belirlenen ölçütlere göre “mega olay” 
kategorisinde yer almaktadır (GRID, 2016: 14,75) 7.

Geleneksel olarak afet yöneticileri ve karar alıcılar acil durumlarda gıda, su, barınak ve 
tıbbi yardım gibi acil durumlara müdahale için yapılacak önlemlere odaklanmaktadırlar. 
Eğitim ve eğitimin sürdürülebilirliği acil yardımın bir parçası olarak görülmemektedir. Hatta 
eğitim için harcanan paralar acil durumda kaynak israfı gibi değerlendirilebilmektedir. 

7 Yer değiştiren kişi sayısı 100.000’den az ise kitlesel göç olayı küçük-orta boyutta nüfus hareketi; 
100.000 ile 999.999 aralığında ise “büyük olay” yani büyük boyutlu nüfus hareketi; 1 ile 3 milyon 
aralığında ise “çok büyük olay”; 3 milyonda fazla ise “mega olay” yani mega boyutta nüfus hareketi 
olarak ölçeklendirilmiştir (GRID, 2016: 14,75).
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Bu nedenle de okul çağındaki çocuk ve gençler haftalar ya da aylarca eğitimden uzak 
kalmaktadırlar. Çocuk ve gençlerin acil durumlarda da kaliteli bir eğitim alabilmesi 
gerektiği düşüncesi 2000’li yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda 
“Acil Durumlarda Eğitim İçin Uluslararası Ağ” (The Inter-Agency Network for Education 
in Emergencies) platformu oluşturulmuştur (Yavuz ve Mızrak, 2016: 178).

Acil durumlar, toplumdaki bütün insanları ve yaşam biçimlerini etkilemektedir. 
Eğitim, sağlık, güvenlik gibi acil durumlar dışında rutin olarak yerine getirilen faaliyetler 
ve sunulan kamu hizmetleri acil durum söz konusu olduğunda sekteye uğramaktadır. 
Acil durumlarda temel hizmetler de dâhil olmak üzere pek çok hizmet alanına erişimde 
sorunlar yaşanmaktadır. Deprem, sel, tsunami gibi doğal afetler ve insanların neden olduğu 
şiddet ortamları gibi durumlar sonucu ortaya çıkan acil durumlarda barınma ve beslenme 
sağlanması öncelikli alan olarak görülür ve ilk planda bu alanlarda yardımlar organize 
edilir. Eğitim ancak daha sonraki aşamalarda gündeme gelen ve tam olarak gerekleri yerine 
getirilemeyen bir alandır. 

Özellikle savaş ya da iç karışıklıklar nedeniyle yaşadığı yeri terk ederek başka bir bölge 
veya ülkeye sığınan kişilerin eğitimi çok daha karmaşık bir sorun oluşturmaktadır (Yavuz 
ve Mızrak, 2016: 175). Afet ve acil durumlarda eğitim; “Acil Durum Eğitimi” ve “Acil 
Durumlarda Eğitim” olmak üzere iki temel ayrımda incelenmelidir.

3.1. Acil Durum Eğitimi

Acil durum eğitiminde yaşanabilecek bir afet durumuna hazırlıklı olabilmeyi 
hedefleyen bir eğitim içeriği söz konusudur. Afet; toplumun tamamı veya belli kesimleri 
için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini 
durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar olmak üzere 
üçe ayrılmaktadır (AFAD, 2009). Olumsuz etkilerini en aza indirmek için acil önlemler 
alınmasını gerektiren beklenmedik ve ani gelişen olaylara “afet” denilmektedir. Acil 
müdahale gerektiren ve yerel kapasitenin olayları belirleme ve yönetmede yetersiz kaldığı 
durumlarda afetler sonrası oluşan acil durumdur. Acil durumlar; ölümler, yaralanmalar, 
insanların yerlerini terk etmeleri, hastalık, gıda güvensizliği, altyapının hasar görmesi ya 
da kaybedilmesi ile azalmış kamu emniyeti ve güvenliği durumlarını içerebilir (https://
bursa.afad.gov.tr/tr/10266/Afet-ve-Acil-Durum-Nedir). Afetler çeşitli güç ve genişlikte 
olan, altyapıyı bozan şok etkisi yaratan ve ölüm, sakatlık, öksüz kalma, bulaşıcı ve salgın 
hastalıkların yayılması, yörede ekonomik yapının bozulması gibi sonuçlara neden olan 
olaylardır (http://www.icisleriafad.gov.tr/dogal-afet-nedir-ve-afetlerin-zellikleri).

3.2. Acil Durumlarda Eğitim

Acil durumlarda eğitim acil durum/afet sonrasındaki aşamada uygulanan moral/uyum/
entegrasyon amaçlı eğitimdir. Her şeye rağmen yaşamın devam ettiği ve normalleşmesi 
gerektiği düşüncesinden hareketle uygulanan acil durum sonrası eğitimler kimi kaynaklarda 
“çorba dağıtılırken başlaması gereken” faaliyetler olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda afet 
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ve acil durum sonrası yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan kişilere barınma, sağlık, 
beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanması ile eş zamanlı olarak eğitim de verilmelidir. Acil 
duruma maruz kalan (örneğin, mülteci çocuklar) kişileri koruma ve yardım bekleyen 
aciz bireyler olarak görmek yerine düşünceleri ve hayalleri olan bireyler olarak görmek 
gerekmektedir (Yavuz ve Mızrak, 2016: 180). Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) 
acil durumlarda eğitimin barışa katkı sağlayan, sosyal dayanışma ve direnci arttıran bir rolü 
olduğunu savunmaktadır. Bir çeşit psikososyal destek fonksiyonu üstlenen eğitim çocuğun 
ve ailesinin yaşadığı stresi azaltmada önemli bir işleve sahiptir. İçinde bulunulan olağandışı 
durumun oluşturduğu psikolojik travmayı azaltarak, normallik duygusunun kazanılması 
acil durumlarda eğitim kapsamındadır. Acil durumlarda eğitimde iyi eğitilmiş, tecrübeli, 
motivasyonu yüksek, verilen eğitimin içeriğini iyi bilen, eğitim ortamını öğrencilerin 
ihtiyaçları ile bütünleştiren öğretmenlerin varlığı önemlidir (Yavuz ve Mızrak, 2016: 181). 
Bu noktada acil durumlarda mülteci eğitimleri planlanırken Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK/United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) 
ve diğer uluslararası kuruluşların geliştirmiş olduğu ölçütlerden yararlanılmaktadır. 
Mülteciler ve eğitim ile ilgili çalışmalar incelendiğinde “çocukların eğitimi” konusunun 
daha ağırlıklı olarak ele alındığı görülmektedir. Çocukların eğitim alma hakkı son 
derece önemlidir. Örneğin; mülteci kamplarında çok az kız çocuğu eğitimine devam 
edebilmektedir. Ciddi toplumsal cinsiyet eşitsizliği bulunmaktadır. Okulun uzaklığı, çocuk 
yaşta evlilik gibi nedenlerle kız çocuklar eğitimlerine devam edememektedir. Ancak, 
toplumsal yaşama uyum sağlayabilmeleri bakımından yetişkin eğitimlerinin de aynı 
hassasiyetle ele alınması gereklidir. 

4. Türkiye’deki Mülteciler ve Eğitim

Türkiye’de 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiş olan Milli Eğitim 
Sistemi; “Örgün Eğitim” ve “Yaygın Eğitim” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 
Örgün ve yaygın eğitim Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) yönetim ve denetiminde 
yürütülmektedir. Devlet, görev ve sorumluluk alanında yer alan eğitimin hem yönlendireni 
hem de denetleyeni konumundadır. Türkiye’de Anayasa ve yasalarda eğitim hakkını içeren 
maddelere Cumhuriyet öncesi dönemlerde de rastlamak mümkündür. 1876 Kanun-i 
Esasi’si bu konuda ilk yasal düzenlemeyi yapmıştır. 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları, 
öğretim ve eğitim hak ve özgürlüğü konusunda, insan haklarına ilişkin genel yaklaşımlarını 
içreklerine de yansıtmışlardır. 1982 Anayasası’nda eğitim hakkı “Sosyal ve Ekonomik Hak 
ve Özgürlükler” başlıklı bölümde yer almaktadır (Ataman, 2008: 18).

Eğitim konusu insanların içinde yaşadıkları toplumun kurallarına uyum sağlamaları ve 
üretken bireyler olarak toplumda yer almaları bağlamında son derece önemli bir kavramdır. 
Bu çalışmada göçmenler/mülteciler/geçici koruma altında bulunanlar için uyum/
entegrasyon çalışmalarının temel araçlarından biri olan eğitim “Suriye Krizi Öncesinde” ve 
“Suriye Krizi Sonrasında” Türkiye’de mülteciler için yapılan eğitim faaliyetleri ayrımında 
ele alınmaktadır.
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4.1. Suriye Krizi Öncesinde Türkiye’de Mülteciler ve Eğitim

UNHCR tarafından yayınlanan verilere göre 2010 yılı sonu itibarıyla çoğunluğu Irak, 
İran, Afganistan ve Somali’den gelen 10.032’si mülteci ve 6.715’i de başvuru sonucunu 
bekleyen sığınmacı ve vatansızlar ile yerinden edilmiş kişiler de olmak üzere Türkiye’de 
toplam 18.088 kişi bulunmaktadır (UNHCR, 2011: 62).

Türkiye’de bulunan yabancıların eğitimi 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile diğer tüm çocuklarla birlikte eğitim hakkı 
bağlamında güvence altına alınmıştır. Ancak, göçmenlerin çocukları/mülteci/sığınmacı/
vatansızlar/geçici koruma altında bulunanlar gibi farklı kategoriler uygulamada sorunların 
yaşanmasına neden olabilmektedir. Uygulamada yaşanan zorlukların en aza indirilmesi 
için yayımlanan genelgeler ile düzenlemeler yapılmaktadır. 2010/48 sayılı “Millî Eğitim 
Bakanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenciler Genelgesi” ile Türkiye’de bulunan yabancı uyrukluların 
eğitime erişim, kayıt-kabul vb. işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır 
(http://mevzuat.meb.gov.tr).

4.2. Suriye Krizi Sonrasında Türkiye’de Mülteciler ve Eğitim 

Günümüzde eğitim çağında milyonları bulan Suriyeli sayısı ve bu insanların belirsiz 
bir tarihe kadar ülkede kalacaklarının ortaya çıkması, okula giden koruma altındaki 
Suriyeli çocuk sayısındaki düşüklük gibi birçok durum üzerine MEB, çocukların eğitime 
kazandırılması ve okullaşma çalışmalarına başlamıştır. 

AFAD tarafından GİGM verilerinden yararlanılarak hazırlanan ve yayımlanan 
05.02.2018 tarihli verilere göre 3.485.644 Geçici Koruma Statüsü’ne tabi olan Suriyeli 
bulunmaktadır. 10 şehirde kurulan 21 Geçici Barınma Merkezinde (kamp) 235.006 kişi 
bulunmaktadır. Bu kişilerin 228.518’i Geçici Koruma Statüsü’ne tabi olan Suriyeli ve 
6.488’i de Iraklıdır (http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713). Bu 
verilerden hareketle kamplarda barınma oranının %7’ler düzeyinde olduğu görülmektedir. 
Sığınmacıların nüfus artış hızı çok fazladır. Ayrıca “Türkiye Sağlık Hizmeti” verileri 
başlığı altında açıklanan doğum sayısı 276.158’dir. Bu sayı 10 ildeki 21 kampta yaşayan 
Suriyelilerin sayısından fazladır (http://www.afad.gov.tr).

Uluslararası hukukun bağlayıcılığı, Suriye’nin geleceğinin yeniden inşası, Suriyeli 
göçmenlerin toplumsal uyumu ve insani değerlerin korunması adına Türkiye, sınırları 
içerisinde bulunan mültecilere eğitim imkânı sunmak durumundadır. Bu doğrultuda 
önemli adımlar atan Türkiye 2013 tarihli “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 
ile geçici korumadan faydalananların “ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden 
faydalanabileceğini” belirtmiştir. Bunu takip eden Ekim 2014 tarihli Geçici Koruma 
Yönetmeliği’ne göre yönetmelik kapsamındaki yabancılara “eğitim hizmeti verilebilir” ve 
yabancılara yönelik eğitim faaliyetleri “geçici barınma merkezlerinin içinde ve dışında, 
Millî Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve sorumluluğunda, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili 
mevzuatı çerçevesinde yürütülür” düzenlemeleriyle Suriyeli mültecilerin eğitimini yasal bir 
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çerçeveye oturtmuştur. Bu bağlamda Suriyeli çocuklara kamp içi, kamp dışı, Geçici Eğitim 
Merkezleri (GEM) ve devlet okullarında eğitim hizmeti verilmektedir (Çopur ve Demirel, 
2017: 16).

2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği ile eğitim hizmetleri, uygulama ve müfredatta 
birliğin sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sorumluluğuna verilmiştir. 
Geçici Koruma Yönetmeliği 28. maddesi mültecilere yönelik eğitim hizmetlerini 
düzenlemektedir. Söz konusu düzenleme ile mültecilerin eğitiminin MEB kontrolü ve 
sorumluluğunda gerçekleştirileceği ifade edilmekte ve bu konuda bir genelge hazırlanmasını 
öngörmektedir. Bu kapsamda 2014/10 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı Yabancılara Yönelik 
Eğitme ve Öğretme Hizmetleri Genelgesi” yayımlanmıştır. Bu kapsamda Suriyeli çocuklar 
bakanlığa bağlı okullarda ve Suriyelilere yönelik olarak oluşturulmuş GEM’lerde eğitim 
alabilmektedir.

Eğitim her yaş grubu için önemli olmakla birlikte Türkiye’deki Suriyelilerin 1.102.408’i 
çocuk ve 5-18 yaş grubunda olduğundan eğitim konusunun ağırlıklı olarak “çocuk eğitimi” 
bağlamında ele alınması söz konusu olmaktadır. Suriyeli çocuk ve gençlerin kayıt dışı 
işlerde çalışma oranları eğitimin dışında kalmaları hâlinde daha yüksek olmaktadır. Suriyeli 
çocuk işçiliği tarım, ormancılık, hayvancılık, sanayi, madencilik, inşaat, imalat, atık, sokak 
satıcılığı ve taşıt onarımı gibi işkollarında yoğunlaşmaktadır (Akpınar, 2017: 22).

Tablo 1: Biyometrik Verileri Alınarak Kayıt Altına Alınan Suriyelilerin Yaş 
ve Cinsiyete Göre Dağılımları

Yaş Erkek Kadın Toplam

Toplam 1.835.298 1.564.897 3.400.195

0-4 262.095 244.306 506.401

5-9 239.351 224.846 464.197

10-14 181.814 165.823 347.637

15-18 160.319 130.252 290.571

19-24 295.459 213.698 509.157

25-29 185.347 138.332 323.679

30-34 151.075 115.341 266.416

35-39 105.394 85.585 190.979

40-54 174.180 162.710 336.890

55-69 64.313 64.563 129.416

70-84 14.094 16.555 30.649

85-90+   1.857   2.346   4.203

Kaynak: http://www.goc.gov.tr.
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Bu veri, ülkelerinde eğitimlerini yarıda bırakarak gelen ve eğitimine devam etmesi 
gereken yüzbinlerce Suriyeli çocuğun olduğunu göstermektedir.

Çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış olan Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund-UNICEF) dünyanın 
öncü çocuk savunucusudur. Çocukların refahını artırmak ve tüm kız ve erkek çocuklarına 
tam potansiyellerine ulaşma olanağını sunmak için çeşitli ortaklarla birlikte çalışan 
UNICEF, Suriyeli çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve kendi potansiyellerini 
en yüksek düzeye çıkaracak araçlarla donatılmaları için uzun dönemli yatırımlar 
yapılmasını savunmaktadır. “Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı” (3RP) çerçevesinde 
ele alınan “Kayıp Kuşak Olmasın” stratejisi doğrultusunda Suriyeli mülteci çocuklar ve 
güç durumdaki Türkiyeli çocukların eğitim ve çocuk korumaya erişimi, katılımı ve temel 
ihtiyaçlarının sağlanması çalışmalarını sürdürmektedir (http://www.afad.gov.tr; Emin, 
2016: 9; UNICEF, 2017: 1).

Grafik 1: Türkiye’nin Suriyeli Çocuklara Sunduğu Eğitim Hizmetleri

Kaynak: Emin, 2016: 17.

Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin barınma merkezlerinde veya kamp dışında yaşamaları 
eğitim öğretim faaliyetlerini etkileyen önemli bir unsurdur. Barınma merkezlerine kayıt 
sisteminin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi, eğitim çağında olan çocukların belirlenmesi 
ve bu çocuklara kolay ulaşılması yönünden kolaylık sağlamaktadır. Konu ile ilgili olarak 
yapılan alan araştırmalarında kamplarda farklı uygulamalar olduğu görülmektedir. Bazı 
kamplarda çocukların bir kısmı okula girmezken bazı kamplar çocuklara okula gitme 
zorunluluğu getirmiştir (Emin, 2016: 8; Ertaş ve Çiftçi-Kıraç, 2017: 100).
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4.2.1. Geçici Barınma Merkezlerinde Kalanlara Sağlanan 
Eğitim Hizmetleri

Kamplarda yaşayan Suriyeliler başta gıda, sağlık ve eğitim olmak üzere yapılan tüm 
yardımlardan kamp dışında yaşayan mültecilere oranla daha çok yararlanabilmektedir. 
Örneğin, kamplarda yaşayan 6-11 yaş arası çocukların %83’ü eğitime devam edebilirken 
kamp dışında yaşayan aynı yaş grubundaki çocuklarda bu oran sadece % 14’tür. Kamplarda 
yaşayan mülteciler için 850 derslikli toplam 22 okul kurulmuştur. Bu okullarda yaklaşık 80 
bin öğrenci okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim görmektedir. Kamplardaki 
okullarda Türk ve Suriyeli olmak üzere 3 bine yakın öğretmen görev almaktadır. Okullarda 
fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik, bilgisayar ve yabancı dil eğitimi verilmektedir 
(AFAD, 2014: 128).

Mülteci kamplarındaki eğitim Arapça olarak gerçekleştirilmektedir. 2012-2013 yılından 
itibaren Türkiye müfredatı revize edilerek Suriye müfredatı oluşturulmuştur. Suriye 
müfredatı oluşturulurken Suriye’de okutulan eğitim materyalleri içinden Baas Partisi ile 
Beşşar Esad ve Hafız Esad’a ait bilgiler ve fotoğraflar ayıklanmıştır. Ayrıca bazı coğrafi 
haritalar güncellenmiştir (Yavuz ve Mızrak, 2016: 189). Dünya genelinde mültecilere 
verilen eğitimin içeriğinin belirlenmesinde bulundukları ülkenin siyasi karar vericileri 
büyük bir role sahiptir.

4.2.2. Geçici Barınma Merkezleri Dışında Kalanlara 
Sağlanan Eğitim Hizmetleri

Geçici barınma merkezleri (kamp) dışında yaşayan mülteci çocuklar ister kayıtlı 
isterse misafir öğrenci olsun, Türk okullarında Türk müfredatı ve Türkçe olarak eğitim 
almaktadırlar. Eğitimin Türkçe olması Suriyeli çocukların uyumunu kısa dönemde zorlu 
bir hâle getirmekle birlikte uzun vadede uyumu sağlayacak önemli bir unsurdur. Bu 
noktada mültecilerin durumları ile ilgili belirsizlik, kalış süreleri ile ilgili durumlar dil 
öğrenme konusunda zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Yapılan çalışmalarda Suriyelilerin 1-2 
yıl içinde ülkelerine dönmeyi planladıkları ancak, bu durum gerçekleşmediğinde Türkçe 
öğrenmeyi ve Türkiye’de çalışmayı düşündükleri belirtilmektedir. Ebeveynlerin bu tutumu 
çocuklara da yansıdığından dil öğrenme konusunda bir belirsizlik ortaya çıkmaktadır.

Kamp dışında yaşayan çocukların yerel halkın çocuklarıyla birlikte okuması 
uyum için olumlu olabilecek bir durumdur ancak burada hem yerel hem de mülteci 
çocukların psikolojik desteğe ihtiyaç duyması söz konusu olabilmektedir. Uyum ve 
bütünleşme konusunda sadece çocuklar değil aileler de önemlidir. Yerel halk çocuklarının 
Suriyeli çocuklarla iletişim kurmasını, oynamasını ya da aynı sınıfta eğitim almasını 
istemeyebilmektedir. Oluşan baskı ortamı öğretmenlere de yansıyabilmektir. 

Mülteci çocuklarla yapılan alan araştırmalarının sonuçlarına göre mülteci çocukların 
uyumu ve okul ortamına daha kolay uyum sağlayabilmesi için; kendi dillerini konuşan 
öğretmenlere, kendi yaş gruplarından gelecek desteğe ve kendilerini güven içinde 
hissedecekleri ortamlara ihtiyaç duydukları ortaya konulmaktadır (Hek, 2015’ten aktaran 
Yavuz ve Mızrak, 2016: 191).
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Şehirlerde yaşayan Suriyeli mültecilerin eğitimi için MEB’e bağlı okulların yanı sıra 
farklı kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan alternatif eğitim merkezlerinde de 
eğitim verilmektedir. Yerel makamlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen 
ve Suriyeli gönüllü öğretmenlerin görev aldığı ve Suriye müfredatının takip edildiği resmi 
olmayan GEM’ler oluşturulmuştur (Yavuz ve Mızrak, 2016: 191).

Bunların yanı sıra uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 
eğitim veren Suriye Özel Okulları da bulunmaktadır. Birçoğunda fiziki koşulları iyi 
olmayan bu özel okullar MEB denetimine tabi değildir. Fiziki koşulları iyi olan okullar 
ise ücretli olduklarından Suriyeli mültecilerin erişimi sınırlıdır. Kamplar dışında kalan 
Suriyeliler arasında okula devam oranı düşüktür. Suriye okullarının sayısı azdır, Türk 
okullarında da dil sorunları yaşanmaktadır.

4.2.2.1. Geçici Eğitim Merkezleri

Geçici Eğitim Merkezleri (GEM), okul çağındaki Suriyeli çocuklara ve gençlere yönelik 
oluşturulan hem kamplarda hem de kamp dışında faaliyet gösteren, uyarlanmış Arapça 
müfredatı ile eğitim veren merkezlerdir. 

2014/21 sayılı “Yabancılara Yönelik Eğitme ve Öğretme Hizmetleri Genelgesi” çerçevesinde 
kriz durumunda kitlesel akın ile gelen yabancıların eğitim-öğretim ihtiyaçlarına yönelik 
barınma merkezlerinde (kamp içi), ihtiyaç duyulması hâlinde barınma merkezleri dışında 
ilgili diğer paydaşlar ile işbirliği içinde, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak 
faaliyet yürütmek üzere GEM oluşturulmasını valilik oluruna bırakmaktadır (Özer; 
Komşuoğlu ve Ateşok, 2016: 92).

2014/21 sayılı genelge ile Suriyeli öğrencilerin kayıt altına alınması ve okullaşma 
çabalarının desteklenmesi için örgün eğitimde kullanılan “e-okul” benzeri online kayıt ve 
değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Öğrencilerin kayıt, başarı ve diğer tüm işlemlerinin 
merkezî olarak takip edilmesini sağlayan “Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi” (YÖBİS) 
şifreleri MEB’e bağlı okullara ve GEM’lere gönderilmiştir. 98 ile başlayan “şahıs numarası”, 
99 ile başlayan “yabancı kimlik numarası” ile güncellenen ikamet izni olan Suriyelilerin 
kayıt işlemleri e-okul üzerinden yapılmıştır. Yabancı kimlik numarası veya yabancı tanıtma 
belgesine sahip olmayan, ülkedeki varlığı kayıt dışı olan Suriyeli çocuklar sisteme ancak 
misafir öğrenci olarak dâhil edilebilmektedir.

GEM’ler Suriye müfredatına bağlı kalarak Arapça eğitim veren ilköğretim ve 
ortaöğretimi kapsayan eğitim merkezleri olan GEM’lerdeki eğitimde uygulanan müfredat 
Suriye müfredatıdır. Suriye Geçiş Hükûmeti Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan ders 
kitaplarının içeriğinde yer alan bazı konu ve ifadelerin değiştirilmiş olduğu bu müfredata 
bağlı kalınmaktadır. Kampların hepsinde Suriyeli çocukların eğitimlerine yönelik merkezler 
kurulmuştur. Ancak, kamp dışındaki GEM’ler her ilde bulunmamaktadır. Suriyeli 
nüfusun yoğun olarak bulunduğu 19 ilde GEM’ler açılmıştır. Bu merkezlerde gönüllü 
olarak görev yapan Suriyeli öğretmenler ile birlikte, okul öncesinden lise son sınıfa kadar 
eğitim yapılmaktadır. Suriyeli gönüllü öğretmenlerin seçiminde ise MEB, Türkiye Diyanet 
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Vakfı (TDV) ile işbirliği yapmaktadır. Öncelikle il müftülüklerine başvuru yapan gönüllü 
öğretmenler, daha sonra MEB ve TDV il müftülüklerince oluşturulan komisyonlar tarafından 
seçilmektedir. Ayrıca TDV’den alınan verilere göre, TDV gönüllü öğretmenlerin seçiminin 
yanı sıra 13.987 öğrencinin kırtasiye desteği ve 457 öğretmen, 18 Suriyeli müdür, 37 hizmetli 
ve 15 güvenlik personelinin de aylık teşvik ücretleri ödenmektedir (Emin, 2016: 17).

GEM’lerde 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 15 saat zorunlu Türkçe eğitimi 
verilmektedir. GEM’lerde kayıtlar MEB Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi (YÖBİS) 
tarafından tutulmaktadır.

GEM’lerde verilen eğitimin amacı, öğrencilerin ülkelerine dönmeleri hâlinde ya da 
MEB’e bağlı eğitim kurumlarına geçiş yapmaları durumunda sene kayıplarının olmaması 
ve uygulama birliği sağlanmasıdır. Kayıt kabul işlemleri sırasında “yabancı tanıtma belgesi” 
verilmiş olması şartı aranmaktadır (Özer; Komşuoğlu ve Ateşok, 2016: 92).

4.2.2.2. Devlet Okulları

MEB’in 2014/21 sayılı Genelgesi’ne göre, Suriyeli çocukların kendilerine verilen 
yabancı tanıtma belgesi ile herhangi bir devlet okuluna kayıt yaptırması mümkün 
olmaktadır. Devlet okullarında okumak isteyen Suriyeli öğrenciler, Türkiye’deki çocuklara 
sunulan her türlü eğitim hizmetinden faydalanabilmekte ve Türkiyeli akranları ile birlikte 
eğitim alabilmektedirler. Bu sistem kapsamında MEB’e bağlı özel ve resmî okullarda ana 
sınıfından 12. sınıfa kadar yabancı kimlik numarası edinmiş ve e-okul otomasyon sistemine 
kayıt yaptırmış olan 55.360 Suriyeli, 11.515 Iraklı çocuk eğitim almıştır. 2017 yılında bu 
sayı 66.875’e ulaşmıştır. Devlet okullarındaki bu öğrenci artışı, 2014/21 sayılı Genelge’nin 
etkisini de ortaya koymaktadır. Ancak, uygulamada devlet okullarına gidebilecek durumda 
olan Suriyeli çocukların Arapça Suriye müfredatı olduğu için GEM’leri tercih ettiği 
görülmektedir (Emin, 2016: 19).

4.2.2.3. Suriyelilerin Açtığı Özel Okullarda Eğitim

Suriyeliler Türkiye’de devlet tarafından kendilerine tahsis edilen veya kendi imkânlarıyla 
buldukları eğitim öğretim binalarında Suriye müfredatına göre eğitim verme imkânına da 
sahiptirler. Suriyelilerin açmış olduğu bu özel okullar sayıca azdır ve eğitim maliyetleri de 
yüksek gelir grubunda bulunan Suriyelilerin karşılayabileceği düzeydedir. Ancak sosyo-
ekonomik durumu zayıf olan Suriyelilerin sayıca çok olması nedeniyle bu okullara ilgi 
düşük kalmaktadır (Emin, 2016: 20).

4.2.2.4. Yükseköğrenim Aşamasında Eğitim

Suriyeli sığınmacıların yükseköğrenimleri, tartışma yaratan bir alandır. Türkiye’deki 
yükseköğrenime geçiş sınavının öğrenciler ve aileler için zorluklar yaşanan bir süreç olması 
nedeniyle Suriyeli sığınmacıların yükseköğrenime erişimlerinin görece kolay olması 
tepkilere yol açmaktadır. Ancak, Suriyeli öğrenciler, diğer yabancı uyruklu öğrenciler gibi 
“Türkiye Bursları”, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı veya yatay geçiş şartlarını sağlamadan 
üniversiteye girememektedirler.
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21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim 
Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana 
Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca 2013-2014 eğitim öğretim döneminden 
önce Suriye ve Mısır’da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde 
Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin 
vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş yapabilmeleri ve özel 
öğrenci olarak kabul edilmeleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır (http://www.yok.gov.tr).

4.2.2.5. Yaygın Eğitim

Yaygın eğitim kapsamında sivil toplum kuruluşları tarafından örgün eğitime destek 
olmanın yanı sıra, Suriyeli öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kültür sanat faaliyetleri, 
meslek edindirme kursları, sosyal uyum eğitimleri, seminerler, konferanslar gibi çeşitli 
eğitim faaliyetleri de düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra, Suriyeliler için bazı Türkçe 
kaynak kitapların Arapçaya tercüme edilmesi, Arapça ve Kürtçe radyo ve gazete yayın 
organlarının sağlanması gibi çalışmaların olduğu da görülmektedir. Ayrıca savaş nedeniyle 
yetim kalmış, yakınını kaybetmiş, travma geçirmiş çocuklara yönelik psikolojik destek, 
sağlık hizmeti, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra değerler eğitimi, aile danışmanlığı, 
ebeveynler için seminerler gibi pek çok faaliyet yürütülmektedir (Emin, 2016: 20).

Suriyeli çocukların akademik eğitimlerinin yanında yetişkinler için birtakım meslek 
edindirme, yabancı dil, dikiş nakış, güzel sanatlar gibi kurslarla birlikte Kur’an-ı Kerim ve 
hafızlık eğitimi gibi yaygın eğitim kursları da açılmaktadır (AFAD, 2014: 65).

Suriyeli çocukların eğitimlerine ilişkin kamp dışında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği hâlinde hem örgün eğitim hem de yaygın eğitime yönelik çeşitli projeler 
yürütülmektedir. Örneğin, Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) bir 
proje başlatmıştır. Proje ile Suriyeli kız çocuklarının kesintiye uğrayan eğitimlerine yaygın 
eğitim ile destek verilmesi öngörülmüştür. Proje kapsamında başarılı olan öğrencilere 
MEB’in örgün eğitim kurumlarına geçiş imkânı sağlanacaktır. Ayrıca TDV tarafından 
camilerde Kur’an kurslarında isteyen Suriyelilere yaygın din eğitimi de verilmektedir (Emin, 
2016: 20). Suriyelilere yönelik olarak “hızlandırılmış yaygın eğitim” hem ev sahibi ülke hem 
de bağışçılar tarafından desteklenmektedir. Suriyeliler Halk Eğitim Merkezleri tarafından 
sunulan dil kursları ile beceri, hobi ve mesleki kurslara ücretsiz olarak katılabilmektedir. 
Bu çalışmaların yanı sıra Türkçe öğrenmek isteyen Suriyeliler için kamplarda da Türkçe 
kursları düzenlenmektedir. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 
organize edilen Türkçe kurslarında atanamayan Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe 
öğretmenleri görev almakta, kurslara Türkçe öğrenmek isteyen ve kamplarda yaşayan lise 
mezunu Suriyeli öğrenciler kabul edilmektedir.

AFAD’ın 2014 tarihli “Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri Kardeş Topraklarındaki 
Misafirlik” raporu verilerine göre çeşitli eğitim kurslarına katılan Suriyeli kadın ve erkek 
sığınmacılara bakıldığında en çok kayıt olunan kursun “Kuran-ı Kerim” kursu olduğu 
görülmektedir. Erkek misafirlerin yaklaşık %40’ı ve kadın misafirlerin yaklaşık %27’si bir 
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“Kuran-ı Kerim” kursuna katılmıştır. “Türkçe Okuma-Yazma Eğitimi” kursu ikinci sırada 
yer almaktadır. Geçici koruma kapsamındaki erkek ve kadınlardan her birinin yaklaşık 
%27’si “Türkçe Okuma-Yazma Eğitimi” kursuna katılmıştır. Ayrıca erkek sığınmacıların 
%9’u ve kadın sığınmacıların %18’i biçki dikiş nakış ile ilgili kurslara katılmıştır (AFAD, 
2014: 128).

Suriyelilerin karşılaştığı ilk sorun dil sorunudur. Suriyelilerin sığındığı ülkelerden 
Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır’da ana dil Arapça iken Türkiye’de Türkçe konuşulmaktadır. 
Bu durumda dil eğitimi mülteciler için yiyecek-içecek ve kalacak yer kadar önemli bir 
sorun hâline gelmektedir. Bireyin bulunduğu toplumda kendisini ifade etmesinin, diğer 
bireyler ile iletişim ve etkileşim kurmasının temel aracının dil olduğu düşünüldüğünde; 
dil farklılığının hem sığınmacılar hem de ülke vatandaşları açısından birçok sorunu da 
beraberinde getirdiği görülmektedir (Mercan-Uzun ve Bütün, 2016: 75). Dil bilmeme 
nedeniyle öğretmenler de çocuklarla iletişime geçememekte, çocuklar akranlarıyla sınırlı 
iletişim kurabilmekte, sınıfta yalnız kalmakta, yaşadıkları sorunları öğretmenlerine 
aktarma imkânı bulamadıkları için karşılaştıkları sorunlarla tek başına mücadele etmek 
zorunda kalmaktadırlar. Çocukların aileleri de okula çağrıldığında gitmemekte ve gitse bile 
dil sorunu nedeniyle dertlerini anlatamamakta ya da anlatılanları anlayamamaktadırlar.

Devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da; özellikle kamp dışındaki Suriyeli 
çocukların eğitime erişimlerinin sağlanması için politika ve programlar geliştirmekte, 
Suriyeli öğrenciler ve aileleri için rehberlik ve danışma hizmetleri yürütmektedir. Ayrıca 
toplumda farkındalık eğitimlerinin verilmesi, burs imkânlarının geliştirilmesi, bilimsel 
araştırmaların arttırılması ve teşvik edilmesi gibi alanlarda da çalışmalar yürütmektedirler 
(Büyükikiz ve Çangal, 2016: 1414; Özer; Komşuoğlu ve Ateşok, 2016: 96).

Türkiye’de herkesin eğitim hakkının Anayasa ile teminat altına alınmış olması 
durumunun bir uzantısı olarak mülteciler için de eğitim imkânları sunulmaktadır. Ayrıca 
Türkiye sınırının dışında ama sıfır noktasında, tampon bölgede kurulmuş olan kamplarda 
ve sınıra yakın köylerde yaşayanlara Türkiye’nin acil yardım yükümlülüğü bulunmamakla 
birlikte bu kişilerin de ihtiyaçları ağırlıklı olarak Türkiye tarafından karşılanmaktadır. 
Ancak, eğitimin finansmanı konusunda gerek kaynak bulunması gerek öncelikle hangi 
eğitim kademesinin destekleneceği konusunda tam bir fikir birliği bulunmamaktadır.

Türkiye eğitim harcamalarına GSYH’den ayrılan paylar bakımından OECD ülkeleri 
arasında alt sıralarda yer almaktadır8. Hâlihazırda eğitim, eğitim-istihdam ilişkileri 
eğitimde fırsat eşitliği, bilgi toplumu gereklerine uygun eğitim gibi alanlarda ciddi yapısal 
sorunlar söz konusudur. 2011 yılında insani gerekçelerle “Suriyeli misafirlere” açılan 
kapılar gelenlerin misafirlik süresinin uzaması ile “insani yaklaşımların” yerini “kalkınmacı 
yaklaşımlara” bırakmaya başlamasına neden olmuştur. Bettz ve Kainz, 2007 çalışmasından 
Korkmaz (2018: 97)’nin aktardığı gibi kalkınmacı yaklaşımlarda gelen göçmen/sığınmacı/
mülteci/geçici koruma altındaki kişilerin geldikleri ülkede üretime katılmalarının 
sağlanmasını temel alan yaklaşımlardır. Ancak Suriyelilerin Türkiye’de emek piyasalarına 

8  Veriler için Ek Tablo 3’ü inceleyebilirsiniz.
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katılımı konusu da içinde ciddi sorunlar barındıran bir alandır. Suriyelilerin emek 
piyasalarına katılma yoluyla ekonomi açısından olumlu etkileri olduğunu savunan görüşler 
olduğu gibi işsizlik, kayıt dışı istihdam ve çocuk işçiliği artışı, ücret düzeylerinde azalma 
gibi etkilerle olumsuz etkileri olduğunu savunan görüşler de bulunmaktadır (Canbey 
Özgüler, 2018: 151-170).

5. Sonuç

Türkiye’de yaşanan gelişmeler dünyada yaşanan gelişmelerden farklı ve bağımsız 
değildir. Uluslararası ekonomik sistemde oluşan yeni yapının etkileri hissedilmekte, 
küreselleşme diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da çağın gereklerine uygun 
düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir. Kitlesel göçler ve eğitim konusu küreselleşme 
süreci, ekonomik bakımdan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arası sosyal, siyasal ve 
ekonomik ilişkilerden ayrı düşünülemez. Hem bireysel hem de toplumsal anlamda fayda 
ve maliyetler içeren eğitim konusunda kitlesel göçler ile ortaya çıkan yapı maliyet kısmında 
artışa yol açmıştır. 

Eğitimin finansmanı gündeme geldiğinde önceliğin ilköğretime mi, orta öğretime 
mi, yükseköğretime mi tanınması gerektiğine ilişkin tartışmalar bugün de sürmektedir. 
Geçici koruma altında bulunan Suriyeliler bakımında da öncelikli olarak hangi eğitim 
kademelerinde hangi nüfus gruplarına verilecek eğitimin destekleneceğine karar verilerek 
bu duruma uygun düzenlemeler yapılmalıdır.

Eğitim toplumsal hareketliliğin önemli bir aracıdır. Aynı zamanda coğrafi hareketlilik 
için bir göç nedeni olabileceği gibi göç sonucunda uyum ve yeni toplumsallaşma sürecinde 
bir düzenlenmesi gereken bir alan olarak da ele alınmaktadır. 

Eğitime erişim ve katılım sorunu, öğretmen sorunu, koordinasyon eksikliği, fiziksel 
altyapı, müfredat ve öğretim materyalleri sorunları mültecilerin karşılaştıkları sorunlar 
arasındadır. Bu sorunların sonucu olarak eğitimlerine devam edemeyen çocukların 
çalışması ya da çalışmak zorunda oldukları için eğitimlerine devam edememelerinden 
kaynaklanan çocuk işçiliği sorunu da bulunmaktadır. Yaşanan sorunların çözülebilmesi 
öncelikle Suriyelilere ilişkin sayısal ve demografik verilerin sağlıklı bir biçimde kayıt altına 
alınabilmesine bağlıdır. 

Türkiye’nin gelecekteki huzuru, refahı ve kalkınması için Suriyelilerin ve özellikle 
çocukların eğitim alması, bu konuda zor olmakla birlikte mutlaka doğru ve etkili 
politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.
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Ek Tablo 1. Birleşmiş Milletler Tarafından Kabul Edilen ve Eğitim Hakkına 
İlişkin Düzenlemeler İçeren İnsan Hakları Belgeleri ve Bu Belgelerde 

Eğitim Hakkına İlişkin Doğrudan Düzenlemeler İçeren Maddeler

1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (madde 26)
2. Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme (madde 1-5)
3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ( madde 13 ve 14)
4. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (madde 18/4)
5. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (madde 23,28 ve 29)
6. Din ve İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye 

Edilmesine Dair Bildiri (madde 5)
7. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine İlişkin Beyanname (madde 3/1 ve 8)
8. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme (madde 

5/1-e ve 7)
9. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Beyanname 

(madde 9)
10. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 

(madde 10)
11. Çocuk Hakları Bildirisi (madde 7)
12. Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme (madde 4 ve 22)
13. Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme (madde 4 ve 22)
14. Ülke İçinde Zorunlu Göç Ettirme Konusunda Yol Gösterici İlkeler (madde 23)
15. Yaşadıkları Ülkenin Vatandaşı Olmayan Bireylerin İnsan haklarına Dair Bildiri 

(madde 8)
16. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunması Uluslararası 

Sözleşmesi (madde12/4, 30,43 ve 45)
17. Engelli Bireylerin Hakları Bildirisi (madde 6)
18. Engelli Bireyler İçin Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasına İlişkin Standart Kurallar 

(madde 6)
19. Yaşlı Kişiler İçin İlkeler (madde 4 ve 16)
20. Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar (madde 28/2, 66/1, 71/5, 75/2 

ve 77)
21. Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına 

Dair Bildiri (madde 4)
22. Yerli Halkların Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Bildirisi (madde 14, 15, 17, 21).

Kaynak: Kaplan, 2015: 332-333; Canbey Özgüler - Erdoğan, M. ve Demirkaya, 2018: 3-22.
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Ek Tablo 2: Göçmen ve Göçmen Benzeri Kavramlar

Kavram Açıklama

Yabancı Yabancı kavramı, yalnızca yabancı devlet vatandaşı olanları kapsayan 
dar bir kavramı ifade etmemekte; yabancı devlet vatandaşı olanları, 
hiçbir devlet vatandaşlığına sahip olamayan vatansızları, göçmenleri/
muhacirleri, mültecileri ve sığınmacıları, NATO mensuplarını, 
uluslararası kuruluşlarda çalışanları ve diplomatik temsilciliklerde 
olduğu gibi özel statüdeki yabancıları kapsamaktadır En kısa ve yalın 
tanımıyla yabancı bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan kişidir ve bu 
genellemeye göre de bir ülkenin vatandaşı olmayan herkes bu ülkeye 
göre yabancı olarak ifade edilmektedir 

Göçmen Sözlük anlamı itibarıyla; siyasi, dini, iktisadi ve özel nedenlerden 
dolayı başka bir ülkede sürekli olarak yerleşmek amacıyla gelen ve 
bu nedenle bulunduğu yerden/ülkeden ayrılan kişiler göçmen olarak 
tanımlanmaktadır.
Ekonomik, dini, siyasi vb. nedenlere bağlı olarak bulunduğu ülkeyi terk 
ederek yerleşmek amacıyla ile başka bir ülkeye giden kişiler göçmen 
olarak ifade edilmektedir. Göçmen tanımlamasında genel olarak 
ekonomik durumunu düzeltmek için, nispeten gönüllü olarak yer 
değiştirme durumu söz konusudur.

Mülteci Vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu devleti ekonomik, siyasi ya da sosyal 
nedenlerle zorla veya kendi isteği ile terk eden ve başka bir ülkeye geçici 
olarak sığınan kişi mülteci olarak ifade edilmektedir. Ayrıca mülteci, 
yeni bir ülkenin vatandaşlığına geçmemiş ve herhangi bir devletin 
diplomatik koruması altında bulunmayan kişidir. Mültecilerin Hukuki 
Statüsüne İlişkin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesinde yapılan tanıma 
göre; “ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle 
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 
korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu 
önceden yaşadığı ikamet ettiği ülke dışında bulunan, oraya dönemeyen 
veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen şahıs.” mülteci 
olarak kabul edilmiştir (m.2/1).
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Sığınmacı Sığınmacı uluslararası hukuk anlamında mülteci başvurusunu 
yapmış, ancak henüz işlemleri tamamlanmamış olan yabancıyı ifade 
etmektedir. Bu açıdan bakıldığında sığınmacı, mülteci statüsünü henüz 
kazanamamış olan kişidir. Bu durumda mültecilik hukuki bir statü 
olarak kabul edilirken, sığınmacı olma durumu kişinin kendi iradesine 
dayanan fiili bir durumdur. Aynı zamanda kişi mülteci statüsünü elde 
etme sürecinde de korumadan yararlanmaktadır. 1951 tarihli Cenevre 
Sözleşmesinde de sığınmacı tanımına yer verilmemiş ve sığınmacılık 
kavramından da bahsedilmemiştir. Birleşmiş Milletler bünyesinde 1959 
yılında başlayan sığınma hakkına ilişkin çalışmalar sonucunda 1967 
yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Birleşmiş Milletler 
Ülkesel Sığınma Bildirisi kabul edilmiştir. Bildiride 1951 tarihli Cenevre 
Sözleşmesinde ve 1967 tarihli Protokolde değinilmemiş olan sığınma ve 
sığınmacı kavramları ele alınmış ve taraf devletler açısından birtakım 
ilkeler ortaya konulmuştur. Bildiride sığınmacı tanımı yapılmamış 
ancak sığınma hakkı detaylı bir şekilde düzenlenmiştir

Vatansız Hiçbir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan kişiler vatansız olarak 
kabul edilmektedirler. Diplomatik korumanın vatandaşlığa bağlı olması 
sebebiyle vatansızlar korumadan mahrum bırakılmışlardır. Vatansızlık; 
hukuki vatansızlık veya fiili vatansızlık şeklinde olabilmektedir

Yerinden Edilmiş 
Kişiler

Bu kişiler bulundukları ülke sınırları içinde çeşitli ekonomik, sosyal ve 
çevresel nedenlerle yer değiştirmek zorunda kalmış, yerinden edilmiş 
kişilerdir. Son yıllarda ortaya çıkmış bir kavram olan yerinden edilme, 
özellikle soğuk savaş döneminden sonra gündeme gelmiştir. İnsanların 
yaşadıkları yerden kendi hükümetleri veya vatandaşları tarafından 
zorla ve planlı bir şekilde koparılıp göçe zorlanmaları halidir. Kendi 
topraklarını iradeleri dışında terk etmeye zorlanan ve komşu devlet 
ülkelerine göç edemeyen bu kişiler, ülkeleri içindeki farklı bölgelere göç 
etmektedir ve böylece zorunlu bir iç göç yaşanmaktadır.

Uluslararası 
Koruma

Uluslararası koruma; 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna 
İlişkin Sözleşme, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve 1977 Protokolleri, 
Uluslararası Kızıl Haç Komitesinin (ICRC) inisiyatif hakkı, Uluslararası 
Çalışma Örgütü Sözleşmeleri (ILO) ve insan hakları belgeleri gibi 
hukuki belgelerde öngörülen haklara devletlerin saygı göstermesini 
sağlamak için antlaşma yoluyla görevlendirilen bir örgütün sağladığı 
hukuki korumayı ifade etmektedir 
Türk hukuku açısında da uluslararası koruma mülteci, şartlı mülteci 
veya ikincil koruma statüsünü ifade etmektedir (YUKK m. 3/1-r). 
Geçici koruma kapsamı dışında kalan ve yaşadıkları ülkeyi zorla terk 
etmek durumunda kalan kişilere sağlanacak olan uluslararası koruma 
olarak kabul edilmektedir. Uluslararası koruma Kanun maddesinden de 
anlaşılacağı üzere münferit koruma halleri üzerine sağlanmaktadır
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İkincil Koruma Uluslararası toplum, sığınma hareketlerini uluslararası hukuk 
alanında düzenlemeye başladığından bu yana, koruma arayanların, 
tek bir hukuki tanımlama kapsamına dâhil edilemediği 
gözlenmiştir. Avrupa devletleri uygulamada, mülteci tanımlamasına 
uyamayan, fakat uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilerin de 
Facto (fiili) mülteci, savaş mültecisi, insani sığınmacı gibi statüler 
altında ülkelerinde kalmalarına izin vermektedirler. Bu kişilere 
bazı devletler sadece geri göndermeme ilkesinin gereği olarak 
barınmaya izin vermekte, bazıları ise barınma ile birlikte birtakım 
temel hakları da yasal olarak tanımaktadır 
1951 tarihli Cenevre Sözleşmesinde yer alan mülteci tanımına 
girmediği için mülteci olarak nitelendirilmemekle birlikte, hayatı 
ve özgürlüğü tehdit altında olduğu için ya da başka nedenlerle 
kaçtıkları ülkeye dönme konusunda haklı korkuları olan ve 
kendilerine uluslararası koruma sağlanan kişiler bulunabilmektedir
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Ek Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerde GSYH’den Kamunun Eğitime Ayırdığı 
Paylar (%)

HDI 
Sıra-

laması 
(2015)

Ülke 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

169 Afganistan 4.5 4.1 3.1 4.5 4.8
2 Avustralya 4.7 5.1 4.9 4.9 5.6 5.1 4.9 5.3
24 Avusturya 5.0 5.4 5.6 5.3 5.7 5.6 5.5 5.6
22 Belçika 3.0 5.8 6.4 6.4
79 Brezilya 4.5 3.9 4.5 5.6 5.7 5.9
10 Kanada 6.0 6.3 5.5 4.8 5.4 5.3
90 Çin 1.8
68 Küba 7.7 10.6 12.8
5 Danimarka 7.5 8.1 8.1 8.6 8.5
23 Finlandiya 5.3 6.8 5.7 6.0 6.5 6.5 7.2 7.2
21 Fransa 4.5 5.8 5.5 5.5 5.7 5.5 5.5
4 Almanya 4.4 4.9 4.8 4.9
131 Hindistan 4.3 3.1 3.3 3.7 3.8
19 İsrail 6.1 6.1 5.7 5.5 5.6 5.9
26 İtalya 4.3 4.3 4.2 4.3 4.1
17 Japonya 3.5 3.6 3.5 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8
1 Norveç 6.3 7.7 6.5 6.9 6.8 6.5 7.4
36 Polonya 4.4 5.0 5.5 5.1 4.8 4.8
165 Sudan 1.0 1.6
14 İsveç 5.3 6.2 6.8 6.6 6.6 6.5 7.7 7.7
87 Tayland 3.2 5.3 3.9 3.5 4.8 4.5 4.1
97 Tunus 5.8 6.4 6.2 6.5 6.3 6.2
71 Türkiye 2.3 2.6
16 Birleşik 

Krallık
4.1 4.8

4.3 5.2 5.9 5.8 5.7

10 ABD 4.8 4.9 5.1 5.4 5.2

Kaynak: Canbey Özgüler; Erdoğan ve Demirkaya 2018: 13-22
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Özet

Ülkelerin ekonomik büyüklüklerini ve gelişmişlik düzeylerini ölçmek ve başka ülkelerle 
karşılaştırmak için cari ve sabit fiyatlarla GSMH ve satın alma gücü paritesi (SGP) cinsinden 
hesaplanan GSMH gibi çeşitli göstergeler (hem mutlak hem de kişi başına düşen cinsten) 
kullanılmaktadır. Bu göstergeler, özellikle uluslararası karşılaştırmalar yapabilmek için 
dolar gibi ortak bir döviz kuru dikkate alınarak hesaplandığında kendilerine özgü sorunlar 
doğurmaktadır. Cari fiyatlarla hesaplanan GSMH, kur değişimlerinden etkilenmekteyken, 
bu sorunu çözmek amacıyla sabit fiyatlar kullanıldığında ise yaratılan yeni ölçüt baz olarak 
alınan yıla karşı aşırı duyarlı hale gelmektedir. Satın alma gücü paritesi cinsinden hesaplanan 
GSMH ise düşük gelirli ülkelerin genel fiyat seviyelerini göz önünde bulundurularak teorik 
bir çerçevede arttırıldığı için, toplam dış borcun ulusal gelir içindeki payını ve dolayısıyla 
da oluşan riski olduğundan düşük göstermektedir. Çalışmamız bu sorunları çözecek yeni 
bir GSMH göstergesi üretmeyi amaçlamaktadır. Türkiye örneğinde test edilen yeni ölçütün 
gerçekçiliği de sınanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Milli Gelir Hesapları ve Refah Ölçümü, Genel Refah, Döviz Kurları
JEL Sınıflandırması: E01, I31, F31

A New Criteria in Country Comparisons of Economic 
Development Levels: Corrected Gross National Product

Abstract

While GDP at  exchange  rate and GDP at  Purchasing Power Parity  (in both current 
and constant prices) are commonly used to compare countries in terms of their economic 
size and development, they suffer from various problems. GDP at current prices is heavily 
influenced by exchange rate changes. When constant prices are used to resolve this problem, 
the new indicator (GDP at constant prices) becomes sensitive to the selection of the base 
year. GDP at Purchasing Power Parity resolves some of these problems but creates another. 
To reflect living standards better, GDP at Purchasing Power Parity increases national income 
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Düzeltilmiş Gayri Safi Milli Hasıla

1. Giriş

Bu çalışma, ülkelerin ekonomik büyüklük ve refah düzeyini ölçen ulusal gelir 
hesaplamalarına yeni bir metot önererek önemli bir katkı yapmayı amaçlamaktadır. 
Ülkelerin ekonomik büyüklüklerini ve gelişmişlik düzeylerini ölçmek ve başka ülkelerle 
karşılaştırmak zor olduğu kadar manipülasyona açık bir konu olmuştur. Ülkelerin 
ekonomik büyüklüklerini ölçmede geleneksel olarak Gayri Safi Milli Hasıla (bundan 
sonra GSMH) ve ekonomik refah düzeylerini ölçmede ise kişi başına düşen GSMH 
(bundan sonra KBGSMH) kullanılır. Yerel para cinsinden hesaplanan GSMH, uluslararası 
karşılaştırmaların yapılabilmesi için dolar cinsinden de hesaplanır. GSMH’nin büyüklüğü 
bir ülkenin uluslararası politikadaki gücünü göstermesi açısından önemliyken, 
KBGSMH’nin büyüklüğü ise ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyini yansıttığı için 
önemlidir. Bu basit ölçümler, (gelir dağılımı başta olmak üzere) insanların yaşam kalitesini 
ölçmede tam olarak başarılı olamasa da kabaca bir fikir vermektedir. Bu nedenle KBGSMH 
değişik göstergelerle zenginleştirilerek refahı daha iyi yansıtabilmek amacıyla çok daha 
karmaşık endeksler geliştirilmiştir.1 

Bu endekslerin yaşam kalitesini ölçmedeki eksiklikleri yanında ekonomik büyüklük ve 
gelişmeyi doğru ölçme konusunda da önemli sorunları vardır. Örneğin dolar cinsinden cari 
fiyatlarla hesaplanan GSMH [bundan sonra GSMH (cari $)] döviz kuru değişikliklerinden 
fazlaca etkilendiği için uluslararası karşılaştırmalarda yanlış yönlendirici olabilir. 
Döviz kurlarında yaşanan hızlı değişiklikler ülkelerin uluslararası sıralamasını (yaşam 
standardında büyük bir değişiklik olmasa bile) yıldan yıla ciddi oranlarda değiştirebilir. 
GSMH (cari $) ayrıca yurt içi fiyat seviyesini dikkate almadığı için ülkelerin refah seviyesini 
de doğru yansıtmaz.

1 UNDP’nin geliştirdiği İnsani Gelişme Endeksi başta olmak üzere bu konuda yapılmış çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır.    
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GSMH (cari $)’nin bu sorunlarını giderebilmek amacıyla iki yöntem geliştirilmiştir. 
Bunlardan birincisi GSMH’yi sabit fiyatlarla hesaplamaktır [bundan sonra GSMH (sabit 
$)]. Bu gösterge, GSMH (cari $)’nin bir fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilir. GSMH 
(sabit $) ülkelerin zaman içinde gösterdikleri ekonomik gelişme trendlerini daha doğru 
yansıtmakla birlikte, baz olarak alınan yıla bağlı olarak seviyesi büyük değişiklikler 
gösterdiği için ülke karşılaştırmalarında kullanılamaz.  

İkinci yöntem ise GSMH (cari $)’nin ülkelerin Satın Alma Gücü Paritesi (SGP)’ne 
göre uyumlulaştırılmasıyla elde edilir. SGP seçilmiş bir basket mal ve hizmetin değişik 
ülkelerde farklı fiyatlara sahip olmasından hareketle hesaplanmaktadır. Fiyatların düşük 
(yüksek) gelirli ülkelerde düşük (yüksek) olmasından hareketle SGP cinsinden GSMH 
[bundan sonra GSMH (SGP cari $)] genellikle düşük (yüksek) gelirli ülkelerde GSMH 
(cari $)’den daha büyük (küçük) bir değer almaktadır. GSMH (SGP cari $) yukarıda 
bahsedilen sorunları ciddi oranlarda çözse de iki önemli sorunu vardır. Birincisi, GSMH 
(SGP cari $) GSMH (cari $)’yi teorik bir çerçevede büyüttüğü için, toplam dış borç stoku 
gibi risk faktörlerinin ulusal gelire oranını ve dolayısıyla da riski küçük göstermektedir. 
İkinci olarak da SGP 1990 yılı öncesi için hesaplanmadığı için ülke karşılaştırmalarını 1990 
yılı öncesine götürmek mümkün olmamaktadır.

Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen sorunları aşabilmek amacıyla, döviz kuru 
oynaklıklarından ve alınan baz yılından etkilenmeyen, GSMH (cari $) verilerini teorik 
olarak şişirmeyen yeni bir endeks tasarlayacağız. Bu endeks ülke karşılaştırmalarında 
GSMH (SGP cari $) kadar başarılıyken, dış borçtan kaynaklanan riskleri de daha etkin bir 
biçimde ölçecektir.      

Çalışmanın ilk kısmında var olan göstergelerin sorunlarından bahsedildikten sonra, 
ikinci kısmında geliştireceğimiz yeni endeksle ile ilgili teorik bilgilere yer verilecektir. Son 
kısımda ise yeni göstergeyle ilgili Türkiye örneğinden elde edilen bulgulara yer verilerek 
çalışma sonlandırılacaktır.   

2. Neden Yeni Bir Endeks?

Alternatif ulusal gelir hesapları farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Ulusal para 
cinsinden hesaplanan GSMH, uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi için ortak 
bir para birimi (genellikle dolar) cinsinden de hesaplanır (Bergh ve Antal 2014). Dolar 
cinsinden cari fiyatlarla hesaplanan GSMH [bundan sonra GSMH (cari $)] döviz kuru 
değişikliklerinden fazlaca etkilendiği için uluslararası karşılaştırmalarda her zaman doğru 
sonuçlar vermez (Aslan ve Kanbur 2007, Saraçoğlu 1998). 

Döviz kurunun aşırı değerlenmesi (değer yitirmesi), GSMH (cari $)’yi yapay bir 
biçimde büyütmekte (küçültmekte) ve ülkeyi belli bir süre için olduğundan daha başarılı 
(başarısız) gibi göstermektedir. Bu nedenle döviz kurunun aşırı oynak olduğu ülkelerin 
uluslararası sıralaması, ekonomideki gerçek gelişmelerle örtüşmeyecek oranda, yıldan yıla 
büyük değişiklikler gösterebilmektedir. Örneğin, 2002 yılından itibaren doların diğer paralar 
karşısında değer yitirmesi dünyada hemen her ülkede GSMH (cari $)’de yapay bir artışa 
neden olmuştur. Aynı dönemde TL’nin (yüksek reel faizlerden beslenen para girişiyle birlikte) 
diğer paralar karşısında değer kazanması, 2002-2007 yılları arasında GSMH (cari $)’yi yapay 
olarak üç kat arttırmış ve ülkede refahın üç kat arttığı illüzyonunu doğurmuştur (Şekil 7).    
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Ayrıca, GSMH (cari $) ulusal fiyat düzeylerini dikkate almadığı için düşük (yüksek) 
gelirli ülkelerin olduklarında çok daha yoksul (zengin) görünmelerine neden olmaktadır. 
Özellikle ticareti yapılamayan malların fiyatları düşük (yüksek) gelirli ülkelerde daha 
düşüktür (yüksektir). Bu nedenle, aynı miktarda dolar düşük (yüksek) gelirli ülkelerde çok 
daha fazla (az) mal ve hizmet satın alabilir ki bu satın alma gücünün ve refah seviyesinin 
daha yüksek (düşük) olduğunu gösterir.

Son olarak, döviz kurunun aşırı değerlenmesiyle yapay olarak büyüyen GSMH (cari 
$) dış borç gibi göstergelerin GSMH (cari $)’ye oranını azaltarak dış borçtan kaynaklanan 
risklerin olduğundan düşük görünmesine neden olmaktadır. Tersine, döviz kurlarındaki 
hızlı bir düşüş de GSMH (cari $)’de gerçeklerle örtüşmeyen bir düşüş yaratabilmekte ve 
dış borcun GSMH (cari $)’ye oranında büyük sıçramalar doğurabilmektedir. Bu durum 
Arjantin’in 1990’larda yaşadığı deneyimle gösterilebilir.

Uzun yıllar ekonomik durgunluk ve hiper-enflasyon (1989’de %3080) gibi sorunlarla 
boğuşan Arjantin, 1990 yılında IMF güdümünde “Konvertibilite Planı” olarak anılan bir 
istikrar programını uygulamaya koymuştur. Plan çerçevesinde ulusal parasının değerini 
dolara sabitleyen Arjantin, enflasyonu 1991’de %172’ye, 1992’de %25’e, 1993’de %11’e ve 
1994’te yüzde 4’e indirmeyi başarmasına rağmen uygulanan sabit döviz kuru nedeniyle 
reel döviz kuru ciddi oranda değerlenmiş ve ihracatı baltalamıştır. Aşırı değerli ulusal 
para, büyük bir hızla yapılan özelleştirmeler ve büyük miktarlarda sermaye girişiyle 
birlikte oluşan balon ekonomisi ilk yıllarda “Arjantin mucizesi” olarak lanse edilse de, 
ekonomi 1990’ların sonlarına doğru yavaşlamış ve 2000’li yılların başında büyük bir krizle 
son bulmuştur (Subaşat 2010). Bu süreçte gözlemlenen değişiklikler yukarıda yaptığımız 
tartışmaları destekler niteliktedir.

Şekil 1: Arjantin’de GSMH ve Dış Borç Verileri

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Indicators.



78

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 2 T. Subaşat, S. Uysal

Şekil 1’de görülebileceği gibi Arjantin’de GSMH (cari $) 1989 yılında hızla düşmüş ve 
bu düşüş cari fiyatlarla hesaplanan (dolar cinsinden) dış borç stokunun GSMH (cari $) 
içerisindeki payının (toplam dış borç stokunda böyle bir sıçrama söz konusu olmamasına 
rağmen) aniden yükselmesine neden olmuştur. 1990 yılından sonra GSMH (cari $)’de 
gözlenen yapay artış (toplam dış borç stokunda gözlenen hızlı artışa rağmen) dış borç 
stokunun GSMH (cari $) içerisindeki payında bir düşmeye neden olmuş ve oluşan riski 
gizlemiştir. Bol miktardaki sermaye girişlerinden kaynaklanan bu sürdürülemez canlanma 
dönemi 2000’lerin başında krizle son bulunca, bu kez GSMH (cari $)’deki radikal düşüş dış 
borç stokunun GSMH (cari $) içerisindeki payında (dış borç stokunun toplam değeriyle 
örtüşmeyen) yapay bir yükselme yaratmıştır. 

Bu sorunları giderebilmek için çeşitlik teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan 
birincisi GSMH’nin sabit fiyatlarla [bundan sonra GSMH (sabit $)] hesaplanmasıdır 
ki bu GSMH’deki artışları fiyat hareketlerinden arındırarak gerçek üretimdeki artışın 
görünmesini sağlamaktadır. GSMH (sabit $), GSMH (cari $)’nin bir fiyat endeksine 
bölünmesiyle elde edilmektedir. Bu yöntem döviz kurundan kaynaklanan yapay şişmeleri 
gidererek ülkelerin belli bir zaman dilimindeki gerçek üretim artışlarını hesaplamaya 
olanak vermektedir. Şekil 1’de görüldüğü gibi GSMH (sabit $), GSMH (cari $)’de gözlenen 
yapay şişmeden etkilenmemekte, çok daha istikrarlı bir eğilim göstermektedir.

Ancak GSMH (sabit $) bölündüğü fiyat endeksinin hangi yıla sabitlendiğinden 
(baz yılından) fazlasıyla etkilendiği için ülke karşılaştırmalarında sağlıklı sonuçlar 
vermemektedir. Örneğin, Şekil 2’de görüldüğü gibi İspanya’nın GSMH (sabit $)’si 1990 sabit 
fiyatlarıyla ve 2010 sabit fiyatlarıyla hesaplandığında çok farklı büyüklükler göstermektedir. 

Şekil 2: İspanya’da 1990 ve 2010 Sabit Fiyatlarıyla GSMH

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Indicators.
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Fiyat endeksinin hangi yıla sabitlendiği ülke sıralamalarında da büyük değişikliklere 
yol açmaktadır. Örneğin, elimizde veri bulunan 124 ülke içinde Türkiye’nin GSMH (sabit 
$) açısından yeri 1990 sabit fiyatlarıyla 1980 yılında 29’uncu ve 2016 yılında 17’nci iken, 
2010 sabit fiyatlarıyla 1980 yılında 20’nci ve 2016 yılında 15’incidir. Görüldüğü gibi sabit 
fiyat olarak hangi yılın seçildiği hem ülkenin sıralamadaki yerini hem de sıralamada 
zaman içinde kat ettiği gelişmeyi ciddi biçimde etkilemektedir. İki uç örnek sorunu daha 
da netleştirecektir. İlk olarak Nijerya’nın sıralamadaki yeri 1990 sabit fiyatlarıyla 1980 
yılında 40’ıncılıktan 2016 yılında 45’inciliğe gerilerken, 2010 sabit fiyatlarıyla sıralamadaki 
yeri 1980 yılında 28’incilikten 2016 yılında 24’üncülüğe yükselmiştir. Benzer bir biçimde, 
Malta’nın sıralamadaki yeri 1990 sabit fiyatlarıyla 1980 yılında 91’incilikten 2016 yılında 
89’unculuğa yükselirken, 2010 sabit fiyatlarıyla sıralamadaki yeri 1980 yılında 88’incilikten 
2016 yılında 91’inciliğe gerilemiştir. Ülke sıralamalarındaki değişiklikler her zaman 
bu kadar aşırı farklılıklar doğurmasa da GSMH (sabit $)’nin ülke karşılaştırmalarında 
kullanılamayacağı açıktır.

GSMH (sabit $)’nin bir başka sorunu da, cari fiyatlarla hesaplanan (dış borç stoku 
gibi) göstergelere oranlanamamasıdır. Bir başka deyişle, yukarıdaki Arjantin örneğinde 
dış borcun GSMH (cari $)’ye oranını hesaplamada bahsedilen sorunu sabit fiyatlarla 
çalışarak gidermek mümkün değildir. Bunun nedeni matematiksel olarak hem pay hem de 
paydanın aynı cinsten hesaplamanın gerekliliğidir. Pay ve paydadan birinin cari diğerinin 
sabit fiyatla hesaplanması anlamsız sonuçlar doğuracaktır. Cari fiyatlarla hesaplanan dış 
borç stokunun yine cari fiyatlarla hesaplanan bir GSMH’ye bölünerek değerlendirilmesi 
gereklidir. Hem cari hem de sabit fiyatlarla GSMH’nin sağlıksız sonuçlar vermesi yeni bir 
endeks ihtiyacı doğurmaktadır ki bu yazının amacı da böyle bir endeks geliştirmektir. 

Hem sabit, hem de cari fiyatlarla hesaplanan GSMH değerlerinin özellikle ülkeler 
arasındaki kıyaslamalarda sağlıklı sonuçlar vermemesi, iktisatçıları yeni arayışlara itmiştir. 
Yukarıdaki sorunların en azından bazılarının giderilebilmesi için Satın Alma Gücü Paritesi 
(SGP) kavramı geliştirilmiştir. SGP kavramı “bir ülkenin ulusal parasının satın alma 
gücünün diğer bir ülkenin parasının satın alma gücüne oranı” olarak ifade edilmektedir 
(Çil ve Dülger 2017: 1000). SGP’nin ekonomide başlıca iki kullanım alanı vardır. Birincisi, 
SGP fiyat ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi ölçerek mevcut döviz kurunun gerçekçi olup 
olmadığı ile ilgili bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. İkincisi, ortak bir döviz kuru dikkate 
alınarak yapılan milli gelir kıyaslamaları yerine SGP dikkate alınarak hesaplanan milli 
gelir uluslararası kıyaslamalarda kullanılmaktadır (Aslan ve Kanbur 2007). Bu çalışmada 
SGP’nin ikinci kullanım alanından bahsedilmektedir.  

Bir örnek konunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Türkiye’nin KBGSMH’si 2016 
yılında 32807 TL’dir. Bunu o yılki döviz kurundan (3.02 $/TL) KBGSMH (cari $)’ye 
dönüştürdüğümüzde 10863 $ eder. Ancak Türkiye’deki dolar cinsinden ortalama fiyat 
seviyesi ABD’deki fiyat seviyesinin %44.5’ine eşittir. O halde aynı miktar dolar Türkiye’de 
ABD’de alabileceğine göre %55.5 daha fazla mal ve hizmet satın alabilecektir. O halde 
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KBGSMH (SGP cari $), 10863 KBGSMH (cari $)’den %55.5 daha büyük olmalıdır ki bu 
24412 $ eder. Aynı hesapları Norveç için yaptığımızda KBGSMH (cari $)’nin 70912 $ ve 
KBGSMH (SGP cari $)’nin ise 59385 $ olduğunu görüyoruz. Norveç’te KBGSMH cari 
fiyatlarla Türkiye’nin 6.5 katıyken, SGP cinsinden 2.4 katına düşmektedir.  

SGP cinsinde GSMH hem cari [bundan sonra GSMH (SGP cari $)] hem de sabit 
[bundan sonra GSMH (sabit $)] fiyatlarla hesaplanabilir. Şekil 3a’dan da görülebileceği 
gibi, GSMH (cari $) ve GSMH (SGP cari $) birbirlerinden radikal biçimde farklılaşırken, 
Şekil 3b’de GSMH (sabit $) ve GSMH (SGP sabit $) arasında sabit bir katsayıyla 
ilişkilendirilebilecek bir korelasyon görülmektedir. GSMH (SGP cari $) hem döviz kuru 
oynaklığından kaynaklanan değişimleri, hem de fiyat seviyesinden kaynaklanan farkları 
elimine ettiği için ülke karşılaştırmalarında daha büyük bir güvenle kullanılabilir. GSMH 
(SGP sabit $) ise ülke karşılaştırması açısından GSMH (sabit $) ile aynı sorunlara sahiptir. 

Şekil 3: Cari ve Sabit Fiyatlarla Yunanistan’ın GSMH ($) ve                           
GSMH (SGP $) Verileri 

3a: Cari fiyatlarla                                        3b: Sabit fiyatlarla

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Indicators.

GSMH (SGP cari $), toplam dış borcun oransal hesaplamalarında da potansiyel 
olarak kullanılabilir. Ancak GSMH (SGP cari $), GSMH (cari $)’yi teorik bir çerçevede 
büyüttüğü için, dış borçla birlikte oluşan tehlikeyi tam olarak yansıtmayacaktır. Özellikle 
düşük gelirli ülkelerde GSMH (cari $) ile GSMH (SGP cari $) arasında çok büyük farklar 
olabilmektedir. GSMH (SGP cari $) ülkelerin gerçek refah düzeylerini daha doğru yansıtsa 
da, dolar cinsinden alınan borçların dolar cinsinden ödeneceğinden hareketle GSMH (cari 
$) ülkelerin borçlarını geri ödeme gücünü daha gerçekçi olarak yansıtmaktadır. Ancak 
yukarıda bahsedildiği gibi GSMH (cari $) de döviz kuru değişikliklerinden fazlasıyla 
etkilenmektedir. Ayrıca GSMH (SGP cari $) hesaplamaları resmi olarak 1990 yılından 
itibaren başlatıldığından ülkelerin karşılaştırmalı performansını daha önceki dönemler 
için değerlendirme şansı da olmayacaktır. 
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3. Düzeltilmiş GSMH ve Reel Döviz Kuru Endeksi

Bu bölümde, yukarıda detaylıca tartışılan sorunları giderebilmek için yeni bir hesaplama 
yöntemi geliştireceğiz ve bunu “düzeltilmiş GSMH” [bundan sonra GSMH (D)] olarak 
adlandıracağız. GSMH (D), GSMH (cari $)’nin “reel döviz kuru endeksi” (RER) olarak 
adlandıracağımız bir fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilmektedir. RER, ülkelerin 
fiyat endekslerinin [ki bu da GSMH (cari $)’nin GSMH (sabit $)’ye bölünmesiyle elde 
edilecektir] ABD’nin fiyat endeksine bölünüp, daha sonra başlangıç yılı 1 olmak üzere 
yeniden endekslenmesiyle oluşturulacaktır. Örneğin, düzeltilmiş GSMH verilerini 1990 
yılından itibaren hesaplamak istersek formülasyon aşağıdaki şekilde olacaktır. Formülde i 
yıl verisini, j ülke verisini göstermektedir.  

GSMHijDÜZELTİLMİŞ=
GSMHijCARİ

RERij

GSMHij,CARİ GSMH1990j,SABİT GSMHİABD,SABİT

GSMHij,SABİT GSMH1990j,CARİ GSMHABDj,CARİ

RERij= . .

RER endeksi aslında bir ülkenin dolar cinsinden fiyat seviyesini ABD’nin fiyat 
endeksine oranından hesaplandığından bir çeşit reel döviz kuru endeksidir. Değeri bir 
(1) olarak belirlenen başlangıç yılında döviz kurunun dengede olduğu varsayımı altında, 
endeksin 1’in üzerine çıkması ortalama fiyatların ülke için ABD’deki fiyatlardan daha 
hızlı arttığını, dolayısıyla reel döviz kurunun aşırı değerlendiğini gösterecektir.2 Tersine, 
endeksin 1’in altına düşmesi ortalama fiyatların ülke için ABD’deki fiyatlardan daha yavaş 
arttığını, dolayısıyla reel döviz kurunun değer kaybına uğradığını gösterecektir. Belli bir 
süre 1’in üzerinde ya da altında olabilecek olan döviz kuru, dış ticaret açıkların sonsuza 
kadar sürdürülemeyeceğinden hareketle, eninde sonunda denge değeri olan 1’e dönme 
eğiliminde olacaktır. 

Şekil 4a bu durumu doğrulamaktadır. Başlangıç yılı olarak kabul edilen 1990 yılında 
Yunanistan için endeks değeri 1 iken, 1996 yılında 1,2’ye kadar yükselmiştir. Bu durum 
1990 – 1996 arasında Yunanistan’da fiyatların, ABD’ye oranla daha hızlı arttığını, yani 

2 RER, döviz kurundaki değişiklikleri doğru yansıtsa da, kurun nihai durumunu (aşırı değerli, 
dengede ya da aşırı değersiz) doğru yansıtabilmesi için başlangıç yılı olarak seçilen yılda ülkelerin 
ticaretlerinin dengede olması gerekir ki bu gerçekçi değildir. Bu durum ülke karşılaştırmalarında 
önemli bir sorun teşkil etmeyecektir. Ancak endeksin reel döviz kurunu nihai durumunu daha 
gerçekçi gösterebilmesi için ülke ticaretinin (ya da cari dengenin) dengede olduğu bir yıla 
endekslemesi gerektiğini de belirtmek gerekir.  
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döviz kurunun aşırı değerlendiğini göstermektedir. 1999 – 2003 arasında 1’in altına düşen 
endeks değerinin, 2008 küresel finansal krizine kadar hızla arttığı ve kriz yılında 1,4’ün 
de üzerine çıkarak en yüksek değerine ulaştığı görülmektedir. Krizden sonra hızla düşen 
kur, 2015 yılından itibaren 1’in biraz altına düşerek tekrar rekabetçi bir seviyeye gelmiştir.

Şekil 4: Yunanistan’da “Reel Döviz Kuru” ve GSMH ($) Göstergeleri

4a: “Reel döviz Kuru Endeksi”               4b: GSMH (cari $) ve GSMH (D)

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Indicators.

Şekil 4b Yunanistan için GSMH (cari $) ve GSMH (D) verilerini göstermektedir. 
GSMH (D), GSMH (cari $)’ya göre daha az oynaklığa sahiptir. 2002 öncesinde GSMH 
(D) istikrarlı bir biçimde artarken, GSMH (cari $) ise GSMH (D) etrafında dalgalanan bir 
artış göstermiştir. 2002 sonrasında (RER’de gözlenen artışla uyumlu olarak) GSMH (cari 
$) hızla artmış ve GSMH (D)’yi geride bırakmıştır. 2008 kriziyle birlikte her iki gösterge 
birlikte azalmakla birlikte (RER’de gözlenen azalışla uyumlu olarak) GSMH (cari $)’deki 
azalış çok daha hızlı olmuş, 2015 yılından itibaren iki gösterge eşitlenmiştir. Şekil 4, döviz 
kuru değişikliklerinin GSMH (cari $)’yi (ekonomi hem büyürken hem de küçülürken) 
nasıl abarttığını net bir biçimde göstermektedir.   

Şekil 5, Arjantin için toplam dış borç stokunun GSMH içerisindeki payını hem GSMH 
(cari $) hem de GSMH (D) verilerini kullanarak göstermektedir. Şekilde GSMH (D) 
verileri kullanılarak hesaplanan dış borç stokunun GSMH içerisindeki payının, GSMH 
(cari $) verilerine oranla daha istikrarlı bir seyir izlediği görülmektedir. GSMH (cari $)’nin 
kullanımının dış borç sorununun gerçek boyutlarını kriz öncesinde 1990-2000 yılları 
arasında nasıl sakladığı ve krizle birlikte nasıl abarttığı net bir biçimde görülmektedir. 
GSMH (D) ise, döviz kuru oynaklıklarından arındırıldığı için, dış borçtan kaynaklanan 
gerçek riskleri çok daha gerçekçi bir biçimde göstermektedir.   
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Şekil 5: Arjantin’de Dış Borç Stokunun GSMH İçindeki Payı Verileri

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Indicators.

Şekil 6’daki Arjantin ve Yunanistan örneklerinden görülebileceği gibi GSMH (D) ile 
GSMH (SGP cari $) arasında [Şekil 3b’de görülen GSMH (sabit $) ve GSMH (SGP sabit $) 
arasındaki ilişkiye benzer biçimde] sabit bir katsayıyla ifade edilebilecek çok yakın bir ilişki 
vardır. Bu ilişki önemlidir, çünkü GSMH (cari $) sadece 1990 yılından itibaren mevcutken 
GSMH (D) çok daha erken yıllar için de hesaplanabilmektedir. Örneğin, Dünya Bankası’nın 
veri tabanı, endeksi 1960 yıllarına kadar geri götürmemize izin vermektedir. Bu endeks 
hem GSMH (cari $), hem de GSMH (SGP cari $)’nin özelliklerini onların sorunlarından 
bağımsız olarak yansıtmaktadır. 

Şekil 6: Arjantin ve Yunanistan İçin Farklı GSMH Hesaplamaları

6a: Arjantin                                                6b: Yunanistan

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Indicators.
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4. Düzeltilmiş GSMH’nin Türkiye Uygulaması 

Yeni geliştirilen RER ve GSMH (D) göstergeleri ile ilgili teorik açıklamalar, çalışmanın 
bu kısmında Türkiye ekonomisi üzerine verilecek örneklerle pekişecektir. 

Şekil 7: Türkiye Ekonomisinin GSMH Göstergeleri (Milyar dolar)

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Indicators.

Şekil 7, Türkiye ekonomisi için hesaplanan GSMH endekslerini göstermektedir. 
Şekilde görüldüğü gibi GSMH (cari $) değerleri döviz kurlarındaki değişikliklerden büyük 
oranda etkilenmektedir. GSMH (cari $) değerleri ile GSMH (D) değerleri arasındaki 
makasın özellikle 2002-2013 yılları arasında belirgin bir biçimde arttığı, 2013 yılı 
sonrasında ekonominin yaşamaya başladığı sorunlarla birlikte kapanma eğilimine girdiği 
görülmektedir. İleriki yıllarda GSMH (cari $)’nin daha da düşerek (Şekil 6’da Arjantin 
ve Yunanistan örneklerinde gözlendiği gibi) GSMH (D) ile eşitlenme eğiliminde olması 
beklenmelidir. Bu durum Türkiye’nin ileriki yıllarda daha büyük ekonomik sorunlar 
yaşayacağının bir göstergesidir. Şekilde GSMH (D) ile GSMH (sabit $)’nin benzer 
trenler izlediği, her iki endeksin de döviz kurundaki değişikliklerden etkilenmediği 
gözlenmektedir. Ancak bu iki değişken arasındaki seviye farkının GSMH (sabit $)’nin 
hesaplanmasında kullanılan baz yılının etkisinden kaynaklandığı ve bu nedenle GSMH 
(D)’nin tercih edilmesi gerektiği açıktır. Şekil 8 bu konuya açıklık getirmektedir.  
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Şekil 8: Türkiye Ekonomisinin GSMH Göstergeleri (Milyar dolar)

8a: GSMH (sabit $)                                        8b: GSMH (D)

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Indicators.

Şekil 8a, baz alınan yıllara göre GSMH (sabit $)’deki ve şekil 8b ise GSMH (D)’deki 
değişiklikleri göstermektedir. Şekil 8a’da görülebileceği gibi 2000 ve 2010 yılları baz 
alınarak hesaplanan GSMH (sabit $) değerleri büyük oranda farklılık göstermektedir. Öyle 
ki, 2016 yılı için 2010 yılı baz alınarak hesaplanan GSMH (sabit $) değeri 2000 yılı baz 
alınarak hesaplanan GSMH (sabit $) değerinin iki katından daha büyüktür. Bu nedenle 
GSMH (sabit $) değerlerinin uluslararası karşılaştırmalarda güvenilirliğinin oldukça 
düşük olduğu görülmektedir. Buna karşın, Şekil 8b’de GSMH (D) verilerinin başlangıç yılı 
değiştikçe, birbirlerinden belirgin bir biçimde uzaklaşmadığı görülmektedir. Dolayısıyla 
GSMH  (D)’nin GSMH (sabit $)’ye göre çok daha sağlıklı bir gösterge olduğu söylenebilir.

Şekil 9. Türkiye’nin Dış Borç Göstergeleri (%)

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Indicators.
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GSMH (cari $) üzerindeki kur etkilerini gidermek için geliştirilen diğer bir yöntem 
GSMH’yi SGP cinsinden hesaplamaktır. Ancak daha önce bahsedildiği gibi, bu yöntem 
teorik yapısından dolayı düşük gelirli ülkelerin GSMH’sini yüksek ve dış borçlarını da 
oransal olarak düşük göstererek oluşan riski saklayabilmektedir. Şekil 9, Türkiye’nin 
dış borç stokundaki artışı (sağ eksen) ve dış borç stokunun farklı GSMH göstergelerine 
oranlanmış halini (sol eksen) göstermektedir. Şekilden görüleceği gibi, toplam dış borç 
(özellikle 2000’li yıllarda) son derece hızlı artarken, toplam dış borcun GSMH (SGP cari 
$)’ye oranı oldukça düşük düzeylerde seyretmekte ve hızla artan dış borçtan kaynaklanan 
gerçek riski yansıtmamaktadır. 

Dış borcun GSMH (cari $)’ye oranı da döviz kuru değerlenmesinden etkilendiği için 
oluşan riski fazlasıyla düşük ya da yüksek göstermektedir. Örneğin, Türkiye’de 1994 ve 2000 
krizlerinin yaşandığı dönemde döviz kurunun çökmesinden kaynaklanan ani GSMH (cari 
$) düşüşü, bu dönemlerde dış borç stokunun GSMH içerisindeki payını abartmıştır. GSMH 
(D) verileri kullanılarak hesaplanan dış borç stokunun GSMH içerisindeki payı verileri, 
kriz dönemlerinde ani inişler ve kriz dönemlerinden sonra ani çıkışlar göstermediğinden, 
dış borç verilerinin daha sağlıklı bir biçimde yorumlanmasına olanak sağlamaktadır.

Özellikle 2002 sonrasındaki dönemde Türkiye ekonomisinde GSMH (cari $) verileri 
kullanılarak hesaplanan dış borç stokunun GSMH içerisindeki payı verilerinin, GSMH 
(D) verileri kullanılarak hesaplanandan oldukça farklılaştığı görülmektedir. GSMH (cari 
$)’nin kullanılmasıyla hesaplanan dış borç verileri oldukça düşük seviyelerde seyretmekte 
ve hızla artan dış borçtan kaynaklanan riskleri gizlemektedir.  Bu durum TL’nin aşırı 
değerlenmesiyle GSMH’de gözlenen yapay bir artıştan kaynaklanmaktadır. GSMH (D) ile 
hesap edilen veriler ise 2000’li yıllarda dış borçlardan kaynaklanan risk artışını çok daha 
gerçekçi bir biçimde göstermektedir.

Şekil 10. Türkiye’nin KBGSMH Açısından Dünya Sıralamasındaki Yeri

10a - KBGSMH (cari $)        10b - KBGSMH (SGP cari $)       10c - KBGSMH (D)

Not: Sıralamada elimizde tam veri bulunan 160 ülke kullanılmıştır. 

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Indicators.
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Son olarak, farklı KBGSMH göstergeleriyle Türkiye’nin dünya sıralamasındaki 
değişmeleri göstererek çalışmamızı bitireceğiz. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin 
dünya sıralamasındaki yerini sağlıklı olarak saptamak TÜİK’in 2016 revizyonu nedeniyle 
artık mümkün değildir.3 Revizyon Türkiye’de GSMH (%20) ve sabit sermaye yatırımları 
(%40) gibi önemli göstergelerde son derece abartılı artışlara yol açmıştır (Aydoğuş 2018). 
Dahası revizyonda en büyük etkiyi yaratan istatistiksel iyileştirmeler 2009 yılına kadar 
geriye götürülmüş ve bu nedenle Türkiye’nin yeni serilerinde 2009 öncesi ve sonrasında 
büyük bir kopuş gerçekleşmiştir. Bu nedenle Türkiye’nin sıralamasını revizyon öncesi ve 
sonrası verilerle birlikte değerlendirmek önem taşımaktadır.

Şekil 10, Türkiye’nin KBGSMH açısından dünyadaki sıralamasını her üç ölçüm 
biçimiyle, revizyon öncesi ve sonrası veriler kullanılarak göstermektedir. İlk olarak 
belirtmek gerekir ki KBGSMH (D) diğer göstergelere göre çok daha istikrarlı bir değişim 
sergilemektedir. İkinci olarak revizyon öncesi ve sonrası arasındaki fark özellikle 2009 
yılından itibaren bariz bir biçimde gözlenmektedir ve revizyon sonrası sıralamada ciddi 
bir iyileşme söz konusudur.  

Şekil 10a’da görülen KBGSMH (cari $) verilerine göre Türkiye’nin sıralaması büyük 
oynaklıklar sergilemektedir. Türkiye bu dönemde en büyük başarıyı revizyon öncesi 
verilerle 54’üncülükle 1990’da ve revizyon sonrası verilerle 48’incilikle 2007 yılında 
yakalamıştır. 2007 yılından sonra (revizyon sonrası verilerle daha az olmak üzere) 
Türkiye’nin sıralamasında ciddi bir gerileme görülmektedir. Bu gerilemenin bir kısmı 
ekonomide görülen ciddi bir kötüleşme ile ilişkilendirilse de bir kısmının da döviz 
kurundaki bozulmadan kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir.      

Şekil 10b’de görülen KBGSMH (SGP cari $) verilerine göre Türkiye’nin sıralaması 
özellikle 2009 yılına kadar çok daha istikrarlı görünmektedir. 2009 yılından itibaren 
revizyon öncesi verilerle Türkiye’nin sıralaması biraz kötüleşirken, revizyon sonrası 
verilerle ciddi oranlarda iyileşmiştir. Revizyon sonrasında gözlemlenen iyileşme revizyonun 
gerçekçiliği konusunda şüphe uyandırır boyutlardadır. Bazı iktisatçılar tarafından Türkiye 
ekonomisinin “altın” yılları olarak değerlendirilen 2003-2008 yıllarında 63’üncülükten 
56’cılığa (7 basamak) yükselen Türkiye’nin, ekonomik bozulmanın her alanda son derece 
net bir biçimde hissedildiği 2008-2016 yılları arasında 56’ncılıktan 47’inciliğe (9 basamak) 
yükselmesi oldukça şüphe çekici bir durumdur.    

Şekil 10c’de görülen KBGSMH (D) verilerine göre Türkiye revizyon öncesi verilerle en 
büyük başarısını 1993, 1996 ve 1997 yıllarındaki 53’üncülükle elde ettiği görülmektedir. 
Revizyon sonrası verilerle Türkiye’nin en büyük başarısı ise 2013-2016 yıllarında 
yakaladığı 52’nciliktir. Yine revizyon öncesindeki verilerle sıralamadaki yeri 2014 yılından 
itibaren kötüleşen Türkiye, revizyon sonrası verilerle ekonomik bozulma yıllarında 
bile sıralamadaki yerini iyileştirmeye devam etmiştir. Ancak KBGSMH (D) verileriyle 
“başarının” boyutu KBGSMH (SGP cari $) verileriyle karşılaştırılınca çok daha mütevazı 

3 TÜİK tarafından milli gelir hesaplama yönteminde yapılan revizyon, özellikle veri kaynağının 
tümüyle Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile BDDK’dan elde edilen idarî ve bürokratik kayıtlara 
kaydırılması ve milli gelirde üretimle açıklanamayan artışların olması noktasında önemli soru 
işaretleri barındırmaktadır. Yeni hesaplama yönteminin eleştirel bir değerlendirmesi için Boratav 
(2017) ve Aydoğuş (2017 ve 2018)’e bakılabilir. 
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görünmektedir. Revizyon sonrasındaki verilerle 2003-2008 yıllarında 59’unculuktan 
56’ncılığa (3 basamak) yükselen Türkiye, 2008-2016 yılları arasında 56’ncılıktan 52’nciliğe 
(4 basamak) yükselmiştir.  

Yukarıdaki tartışmalardan anlaşılacağı gibi KBGSMH (D) Türkiye’nin dünya 
sıralamasındaki değişiklikleri diğer göstergelere göre çok daha güvenilir bir biçimde 
yansıtmaktadır. 

5. Sonuç

Ülkelerin ekonomik büyüklüklerini ve gelişmişlik düzeylerini ölçmek ve başka ülkelerle 
karşılaştırmak için çeşitli göstergeler kullanılmaktadır. Cari ve sabit fiyatlarla GSMH ve 
satın alma gücü paritesi (SGP) cinsinden hesaplanan GSMH (hem mutlak hem de kişi 
başına düşen cinsten) bu göstergelerden en sık kullanılanlarıdır. Ancak bu ölçütlerin hepsi 
çeşitli zayıflıklar göstermektedir. GSMH (cari $) kurdaki oynaklıklardan etkilenmektedir. 
Bu sorunu gidermek için geliştirilen GSMH (sabit $)’nin baz alınan yıla aşırı duyarlı 
olduğu tespit edilmiştir. GSMH (SGP cari $) ise, ulusal geliri teorik bir zeminde yükselttiği 
için (ulusal refahı daha doğru yansıtsa da) oranlandığında toplam dış borç gibi riskleri 
olduğundan daha küçük göstermektedir. Bu sorunları giderebilmek için çalışmamız 
“düzeltilmiş GSMH” adı altında yeni bir ölçüt önermektedir. Elde edilen bulgulara göre 
GSMH (D), hem kurlardan kaynaklanan aşırı oynaklıkları minimize etmekte, hem analizin 
baz yılına olan duyarlılığı azaltmakta, hem de toplam dış borç gibi risk faktörlerini oransal 
olarak daha doğru yansıtmaktadır.

Türkiye örneğinde bu bulgular onaylanmıştır. Öncelikle GSMH (D)’nin GSMH 
(cari $)’ye göre çok daha istikrarlı olduğu ve döviz kuru oynaklıklarından etkilenmediği 
gösterilmiştir. Özellikle 2002 yılından itibaren TL’nin dolar karşısında kazandığı değer 
nedeniyle GSMH (cari $)’de gözlenen şişmenin GSMH (D)’yi etkilemediği görülmüştür. 
2013 yılından itibaren ekonomide yaşanan sorunlarla birlikte GSMH (cari $) azalmaya ve 
GSMH (D)’ye yaklaşmaya başlamıştır. Arjantin ve Yunanistan örneklerinde de görüldüğü 
gibi GSMH (cari $)’nin düşerek uzun vadede GSMH (D)’ye daha da yakınlaşması 
beklenmelidir. Bu saptama Türkiye’nin yakın gelecekte çok daha ciddi ekonomik sorunlarla 
karşılaşacağını ima etmektedir.

Türkiye’nin dış borcundaki ciddi yükselişle birlikte oluşan riski yine en iyi GSMH 
(D) yansıtmaktadır. Dış borcun GSMH (SGP cari $)’ye oranı artış göstermekle birlikte, 
en yüksek olduğu 2008 yılında bile %26 seviyesindedir. Dış borcun GSMH (cari $)’ye 
oranı kriz yılı olan 2001 yılında döviz kurundaki çöküşle birlikte %56 seviyesine çıkmakla 
birlikte, sonrasında TL’nin değer kazanmasıyla birlikte (dış borçta gözlenen hızlı artışa 
rağmen) hızla %35 seviyelerine düşmüş, TL’nin son yıllarda değer kaybetmesiyle birlikte 
2016 yılında %47 seviyesine çıkmıştır. Son olarak GSMH (D), 2002 yılındaki %47 
seviyesinden hızla 2009’daki %63 seviyesine çıkmış, sonrasında TÜİK’in yaptığı revizyonla 
GSMH (D)’da sağlanan yapay artış nedeniyle 2016 yılında %52’ye gerilemiştir. 

Son olarak, KBGSMH açısından Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yerini yine en 
iyi GSMH (D) göstermiştir. TÜİK’in 2016 yılında yaptığı revizyon nedeniyle sıralamalar 
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revizyon öncesi ve sonrası verileriyle gösterilmiştir. TL’nin son yıllarda uğradığı değer 
kaybı Türkiye’nin GSMH (cari $) ile sırasını ciddi oranlarda geriletirken, GSMH (SGP cari 
$) ile sıralamada abartılı bir iyileşme gözlenmiştir. KBGSMH (D) ise diğer göstergelere 
göre çok daha istikrarlı ve güvenilir bir değişim sergilemiştir. Revizyon öncesi verilerle 
Türkiye’nin sıralaması oldukça stabil olmakla birlikte revizyon sonrası verilerle mütevazi 
bir iyileşme görülmektedir.

Tüm bulgular geliştirdiğimiz endeksin GSMH’nin ölçümünde kullanılabilecek çok 
daha başarılı bir araç olduğunu kanıtlamaktadır. 
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Özet

Malawi’de kapsamlı bir büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için 
elektriğe erişim olanaklarının arttırılması büyük önem taşımaktadır, çünkü Malawi’de 
günümüzde yaklaşık 18 milyonluk nüfusun ancak % 9’una elektrik hizmeti verilebilmektedir. Bu 
nedenle bu makale, Malawi’deki güncel enerji talebini ve arzını değerlendirmeyi; büyük enerji 
kaynaklarının mevcut kullanım durumunu ve ülkenin elektrik arzına potansiyel katkılarını 
incelemeyi hedeflemektedir. İnceleme ve değerlendirmeler; Malawi’nin yıl boyunca oldukça 
yeterli güneş ışığı aldığını ve ortalama hava sıcaklıklarının büyük ölçekli bir güneş enerjisi 
projesinin yapılması için elverişli olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, makale sürdürülebilir 
sosyal ve ekonomik büyümenin sağlanması için gerekli olan enerji arzının artışının güneş 
enerjisi üretim olanaklarının genişletilmesi yoluyla yararlı olacağını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi, Yoksulluk, Malawi, Afrika
JEL Sınıflandırması: Q420

An Assessment of the Potential of Solar Energy in Malawi

Abstract

Achieving inclusive growth and sustainable development in Malawi will require 
massive expansion of access to electricity currently reaching only about 9 % of the nearly 
18 million population. So, this article will assess current energy demand and supply in 
Malawi; examine the current use of large energy sources and the potential contribution 
of the country to the electricity supply of the country. Review and evaluation; showed 
that Malawi received quite enough sunlight throughout the year and that the average air 
temperatures are suitable for making a large-scale solar energy project. As a result, the 
article shows that the increase in energy supply needed to ensure sustainable social and 
economic growth will be beneficial by expanding solar energy production possibilities.
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1. Giriş

Birleşmiş Milletler tarafından “2015-2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” içinde 
7. maddede yer alan hedef için; “1990 ile 2010 arasında, elektriğe erişimi olan insan sayısı 
1,7 milyar daha artmıştır. Dünyanın nüfusu arttıkça, ucuz enerjiye talep de artacaktır. Fosil 
yakıtlara dayanan küresel ekonomi ve sera gazı emisyonlarının artması, iklim sistemimizde 
çok büyük değişiklikler yaratıyor. Bu değişiklikler de tüm kıtaları etkiliyor. Temiz enerjinin 
teşvik edilmesi, 2011 yılı itibarıyla küresel enerjinin %20’den fazlasının yenilenebilir 
kaynaklardan üretilmesini sağlamıştır. Yine de, her beş insandan birinin elektriğe erişimi 
yok ve talep artmaya devam ettikçe, dünya genelinde yenilenebilir enerji üretiminde büyük 
bir artış gerekecek. 2030 yılına kadar erişilebilir enerjiye herkesin kavuşmasını sağlamak 
için güneş, rüzgâr ve termal gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmak gerekiyor. Daha 
geniş bir teknoloji yelpazesi için maliyet-etkin standartların benimsenmesi de, binalar 
ve sanayide elektrik tüketimini dünya genelinde %14 oranında azaltabilir. Gelişmekte 
olan ülkelerin tümünde temiz enerji sağlayacak altyapının genişletilmesi ve teknolojinin 
yükseltilmesi, hem büyümeyi teşvik edebilecek hem de çevreye katkıda bulunabilecek 
kritik önem taşıyan bir hedeftir.” 1 denilmektedir.

Bu kapsamda özellikle Afrika ülkelerinde güneş enerjisi kaynaklarının geliştirilmesi, 
fosil yakıtlara dayalı enerji teminine kıyasla yenilenebilir ve temiz bir enerji olduğu için 
çevreyi korumanın etkin bir alternatifi olarak kabul edilmektedir. Kıta genelinde hem 
kırsal hem de kentsel alanlarda elektriğe erişim, insanların çeşitli ekonomik faaliyetlerde 
bulunmalarına olanak sağlamakta ve yoksulluğun kısır döngüsünün kırılmasına destek 
olmaktadır. OECD tarafından yayımlanan, Dünya Enerji Görünümü (2016) raporuna 
göre; sahra altı Afrika’da nüfusun sadece %35’inin elektriğe erişimi bulunmaktadır (IEA, 
2016). Bu durum, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçların giderilmesinde aksaklıklara neden 

1 http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-
and-clean-energy.html (Erişim tarihi: 06.05.2018).
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olmakta ve aynı zamanda gelir yaratıcı faaliyetlerin sürdürülmesini de zorlaştırmaktadır. 
Foster ve Garmedia (2010), sahra altı Afrika ülkelerinde kişi başına düşen GSYH’nin 1990 
ve 2005 yılları arasında % 0,2 düşmesindeki en önemli etkenlerinden birinin yetersiz 
enerji altyapıları olduğunu ifade etmişlerdir. Sahra altı Afrika ülkelerinde, devamlı elektrik 
kesintileri yüzünden imalat sanayi ve konut sektöründe sıkıntı yaşanmaktadır. Güney 
Afrika hariç, sahra altı Afrika’nın elektrik tedarik sistemleri yetersizdir ve mevcutlar eski 
teknolojiye dayalı enerji santralleridir. 

Güneş enerjisi santralleri ağır destek alt yapısı gerektirmez, kolayca monte edilebilir, 
yerel kaynakları kullanır, enerji üretim kapasitelerinin çeşitlendirilmesini destekler ve 
genel olarak ülkedeki elektrik tedarik hizmetlerini geliştirir ve yaygınlaştırır. Ayrıca, uzak 
bölgelerdeki güneş enerjisinin erişilebilirliğinin sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar 
da bu alanın gelişme potansiyelini arttırmaktadır. Özellikle Afrika’daki gelişmekte olan 
ülkeler için, güneş enerjisinin benimsenmesi bu açıdan da büyük önem taşımaktadır (IEA, 
2010). Yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji tedarikinin yaygınlaştırılması, pek çok yoksul 
Afrika ülkesinin enerji sorununun çözümünde önemli bir rol oynayacaktır. Kıta genelinde 
özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeli oldukça yüksektir. Bu makale, bu nedenle 
yoksul Afrika ülkeleri için de bir çözüm olarak, Malawi’nin güneş enerjisi potansiyelinin 
değerlendirilmesine yönelmiştir.

Şekil 1:  Malawi’nin GSYH Büyüme Oranı % (2000-2015)

Kaynak: Dünya Bankası, 2016

Malawi’de, 2014 yılında, toplam nüfusun (% 25’i kentsel alan, % 5’i kırsal alan olmak 
üzere) sadece % 9’una elektrik sağlanabilmiştir (IEA, 2016).  Ülkede yaşanan enerji arz 
eksikliği, artan nüfus, plansız kentleşme gibi nedenler zaten düşük seviyede olan ekonomik 
büyüme ve kalkınma sorunlarını daha da kötüleştirmektedir. 2015 yılında tahmini olarak 
toplam yurt içi talep 598 megavat iken enerji üretimi 515 megavat (Hidro %94 ve Termal 
%6) olmuştur.  Yerli 1 megavat üretim kapasitesi ile güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir 
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enerji kaynakları talebin sadece %0,3’lük kısım sağlanmıştır.2 Malawi’nin küresel emisyona 
katkısı  %0,002’dir buna karşın kuraklık ve seller gibi iklim değişikliğinin olumsuz ve 
negatif etkilerine karşı en savunmasız ülkelerden biridir. 

Malawi’nin iklim değişikliğinin azaltılmasındaki konumu, Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği için Çerçeve Sözleşmesi’nin İklim sisteminin eşitlik temelinde, ortak fakat farklı 
sorumluluk ilkesine uygun olarak korunması ilkesi ile uyumludur.3 Bu kapsamda, iklim 
değişikliğini azaltmak için küresel çabalara katkıda bulunmak üzere; Malawi hükümeti,  
ulusal bir sorumluluk üstlenmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderilmesinin yanında Malawi sanayi üretiminin ve 
istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak ve kalkınmayı güçlendirecektir.  Bunun 
yaratacağı sosyal fayda, Malawi gibi işsizliğin büyük sorun teşkil ettiği bir ülkede son 
derece değerlidir. Ayrıca, Malawi hükümeti tarafından yürütülen Malawi Kırsal Kesimlere 
Elektrik Verme Programı kapsamında;  kırsal bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak 
için, güneş enerjili fenerler ve mikro güneş panelleri gibi uygun yenilenebilir teknolojilerin 
şebekeden bağımsız alanlarda yayılımı konusunda da hükümet destek sağlanmaktadır.

Malawi’de güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması hedefi; hem kıta hem de 
dünya genelinde enerji verimliliğini artırma, biyokütle ve petrole bağımlılığı azaltma ve 
karbon içermeyen enerji kaynaklarını geliştirme umutlarına bir çözüm sunmaktadır.

2. Seçili Sosyoekonomik Göstergelerle Malawi

UNDP raporlarına göre, nüfusun yaklaşık %64’ünün günde 2 dolardan daha az harcama 
seviyesinde yaşaması nedeniyle Malawi,  dünyanın en yoksul ülkeleri kategorisinde 
yer almaktadır. Malawi’de nüfusun yaklaşık %83’ü kırsal kesimde yaşamakta ve kırsal 
alanlarda yaşayan bu nüfusun yaklaşık %75’i küçük ölçekli geleneksel çiftçilikle geçimini 
sağlamaktadır (Government of Malawi, 2010).

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumların yanı sıra bazı 
ülkeler tarafından verilen bağışlar ya da krediler yardımıyla Malawi’ye ekonomik destek 
sağlanmaktadır. Malawi, 2006 yılında “Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler Programı” kapsamında 
yardım alan ülke olarak onaylanmıştır. 2005-2009 döneminde Malawi hükümeti, finansal 
disiplini sağlamış ve daha gelişmiş ulaşım seçenekleri için (Mozambik nehirlerinden 
okyanusa doğru suyolu bağlantısı,  yakıt erişimini arttırmak için yeni bir petrol boru 
hattı projesi gibi) altyapı projelerini hazırlamıştır. Ancak, 2013’ten bu yana bu projeler 
durmuştur, çünkü destek sağlayan kurumlar, üst düzey yolsuzluk skandallarına tepki 
olarak bütçe desteğini (bütçenin %40’ı oluşturmaktadır) durdurmuştur. Kriz nedeniyle 
yaşanan döviz sıkıntısı, Malawi’de temel ihtiyaç malzemelerinin ithalat yoluyla temininde 
giderek artan güçlüklere yol açmıştır. 

2 Electricity Supply Commission of Malawi- ESCOM, Measures Taken To Mitigate Generation 
Problems And Capacity Constraints,  www.escom.mw (Erişim tarihi: 16 Aralık 2016).

3 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 2002 için Bkz: http://iklim.cob.gov.tr/
iklim/Files/Mevzuat/BM_iklimcerceve.pdf.
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Malawi’nin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri de, ülkedeki farklı 
sektörlerin enerji gereksinimlerini zamanında ve gerekli şekilde karşılayamamasıdır. 
Yaygın olan elektrik kesintileri başta sanayi olmak üzere tüm sektörlerin işleyişinde ve 
günlük hayatın sürdürülmesinde zorluklara neden olmaktadır. Malawi’de nüfusun yaklaşık 
%88’i enerji ihtiyacını petrole dayalı kaynaklardan, %6,4’ü elektrikten, %2,8’i kömürden, 
%2,4’ü ise odun kömürü üretimi için odundan temin etmektedir. Hanehalkları tüm enerji 
tüketiminin %83’ünü; sanayi %12’sini, ulaşım %4’ünü ve hizmet sektörü kalan %1’ini 
gerçekleştirmektedir (Malawi Census Report, 2009).

Tablo 1: Malawi’de Mutfakta ve Aydınlatma İçin Kullanılan Enerji 
Kaynağına Göre Nüfusun Dağılımı % (2009)

Mutfakta Kullanım Aydınlatma 
Ulusal Kırsal Kentsel Ulusal Kırsal Kentsel

Odun kömürü 8 1,7 43,4 0 0 0
Elektrik 2 0,4 13,6 7,2 1,9 37,5
Yakacak odun 88 95,7 41,8 2,6 2,9 0,4
Gaz 0 0 0,1 0 0 0
Parafin 1 1,2 0,7 85,7 92,5 46,5
Diğerleri 1 1 0,5 1,3 1,6 0,3
Mumlar 0 0 0 3,2 1,1 15,3

Kaynak: Malawi Nüfus Sayımı Raporu, 2009.

Tablo 1 incelendiğinde, başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının Malawi’deki enerji sektörünün güçlenmesinde ne kadar 
önemli bir rol oynayabileceği açıkça görülmektedir. Malawi’nin mevcut enerji üretimi 
ve tüketimi ağırlıklı olarak biyokütle, petrol ve bazı hidro kaynaklara dayanmaktadır. Bu 
durum, Malawi’nin enerji sektörünün, hem ekonomik açıdan dışa bağımlı hem de çevresel 
değişikliklere (sel baskınları ya da kuraklık) ve aynı zamanda ham petrolü etkileyen 
ekonomik dalgalanmalara/şoklara karşı çok kırılgan hale gelmesine neden olmaktadır. 

Dünyada en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olmasının yanında Malawi, satın 
alma gücü paritesine dayalı 1.100 dolarlık kişi başı GSYH ile (2016 yılı) gelir seviyesi 
bakımından en alttaki % 10’luk dilimde yer almaktadır (World Bank, 2017). Malawi’de, 
GSYH’nin sektörlere dağılımı ise şöyledir; %32 tarım, %17,5 sanayi ve %50,5 hizmetler. 
GSYH’nin üçte birlik kısmını oluşturan tarım kesiminde 2014-2016 yıllarında yaşanan 
olumsuz hava koşulları  (seller ve kuraklık) ve ülke genelindeki politik istikrasızlıklar, 
GSYH’de gerilemeye neden olmuştur. Malawi’de ülkenin ekonomik büyüme ve yoksulluğun 
azaltılması konusundaki beklentilerin önündeki en büyük engellerden biri de yüksek 
enflasyondur. Esasen ülkenin gelişmesinin karşısındaki temel güçlükler, hem kentsel hem 
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de kırsal bölgelerde giderek büyüyen bir nüfusun temel sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını 
karşılama kapasitesinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

Tablo 2: Malawi’nin Son Beş Yıllık Makroekonomik Göstergeleri

Gösterge 2011 2012 2013 2014 2015

GSYH* (Milyar ABD doları) 8,004 6,028 5,519 6,048 6,565
Kişi Başına GSYH-PPP* (Bin ABD 
doları)

1,06 1,06 1,09 1,14 1,14

Küresel Rekabet Endeksi* (140 ülke 
içindeki sıra no)

117/140 129/140 136 132 135

Ekonomik Özgürlük Endeksi** 78 76 76 76 76
Toplam yatırımların GSYH payı 
(%)*

12,44 12,07 12,72 12,01 11,3

Gayri Safi Milli Tasarrufların (%)* 3,83 2,79 4,05 3,5 2,99
Dünya Toplam GSYH payı (%)*** 0,017 0,017 0,018 0,018 0,018

Enflasyon (%)*** 7,621 21,296 28,279 23,775 21,858

İşsizlik (%)**** 6,4 6,3 6,4 6,4 6,6

Cari Açık (ABD doları)* -0,688 -0,555 -0,471 -0,494 -0,568

Kaynaklar: *Dünya Bankası Verileri, 2016   **Freedom house, 2016  ***International Monetory 
Fund, 2016  **** International Labour Organisation, 2016.

Tablo 2’de Malawi’nin temel ekonomik göstergeleri yer almaktadır.  Malawi’nin 
2015 yılı toplam GSYH’si 6.57 milyar dolar, satın alma gücü paritesine göre kişi başına 
GSYH’si ise 1,140 dolardır.4 Malawi’de ülkenin GSYH’sine en çok katkı yapanlardan biri 
olan ve ihracat gelirlerinin %80’inden fazlasını sağlamakta olan tarım sektörü, GSYH’nin 
%33’ünü,  toplam istihdamın yaklaşık %85’ini sağlamaktadır. GSYH’nin %50’sini oluşturan 
ve GSYH’ye en büyük katkıyı yapan sektör ise hizmetler sektörüdür (NSO, 2016). 140 
ülkede rekabet edebilirliği ölçen ve verimlilik hakkında bilgi veren küresel rekabet gücü 
endeksine göre; 2015 yılında Malawi 135. sıradadır.  Bu indeksin göstergeleri arasında; 
ülkede iş yapma kolaylığı,  yüksek masraflar ve verimli enerji kaynaklarına sahip olmaması 
gibi nedenler yer almaktadır. Tablo 2’de, ekonominin varlıklarına yapılan ilave harcamalar 
ve stok seviyesindeki net değişimleri içeren toplam yatırımların yıllar içinde azaldığı ve 
aynı eğilimin,  brüt milli gelirden toplam tüketim çıkarılıp, net transferlerin eklenerek 
hesaplandığı brüt tasarruflarda da olduğu görülmektedir.

4 2016 yılında ise Malawi’nin GSYH’si gerilemeye devam etmiş ve 5.442 milyon dolara düşmüştür. 
2016 yılı kişi başına GSYH ise 300 dolar seviyesine inmiştir.
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2000 yılında GSYH büyüme oranı açısından Tanzanya ve Malawi birbirine yakın 
konumda iken 2014 yılında Tanzanya hem Malawi’nin hem de sahra altı ülkeleri genelinin 
üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. Malawi 2005 yılından itibaren dünya ortalamasının 
üzerinde bir büyüme oranı yakalamıştır (Şekil 2).

Tablo 3: Malawi Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar ABD Doları)

Yıl Toplam İthalat İhracat GSYH/İthalat GSYH/İhracat 

2006 3,723.58 2,247.26 1,476.32 16,22 10,65

2007 4,047.80 2,383.17 1,664.63 16,46 11,50

2008 4,406.95 2,565.01 1,841.94 17,43 12,51

2009 3,570.92 1,983.18 1,587.74 13,75 11,01

2010 4,217.33 2,364.99 1,852.34 15,80 12,38

2011 4,792.74 2,686.37 2,106.37 17,31 13,57

2012 4,962.02 2,763.84 2,198.18 17,11 13,61

2013 5,048.26 2,771.65 2,276.61 16,63 13,58

2014 5,247.21 2,871.93 2,375.28 16,55 13,50

2015 5,046.64 2,782.33 2,264.31 15,50 12,56

Kaynak: TheGlobalEconomy.com, World Bank, 2016.

Tablo 3’te Malawi’nin dış ticaret verileri yer almaktadır. Toplam ihracat içinde en fazla 
paya sahip olan ürün, tütündür (% 55). Diğer ihracat ürünleri ise, uranyum, şeker, çay 
ve kahvedir. Malawi’nin en büyük ihracat pazarı, ihracatının %50’sini gerçekleştirdiği 
Avrupa Birliği’dir. Bunun dışında, Zambiya, Zimbabwe, Güney Afrika ve Amerika Birleşik 
Devletleri’ne de ihracat yapmaktadır. Ülkenin ithal ettiği başlıca ürünler ise, petrol, 
kömür, tüketim malları ve gübredir. En fazla ithalat yapılan ülke, Güney Afrika’dır (toplam 
ithalatının % 40’ı). Diğer ülkeler ise, Zambiya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’dir.
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Şekil 2: Malawi’deki Fotovoltaik Enerji Potansiyeli

Kaynak: SolarGIS, 2016.

Malawi, küçük bir ülke olmasına rağmen yüksek bir nüfus artış oranına sahiptir. 
Yaklaşık 18 milyonluk nüfusunun %21’i, 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluşmaktadır. 
Genç işsizlik oranı, %13 gibi yüksek bir değerde seyretmektedir (WorldBank, 2016).

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, özellikle gelişmekte olan ülkeler için kalkınmanın 
sağlanması için gerekli alanlardan biridir. Malawi’de Ar-Ge çalışmaları oldukça zayıftır ve bu 
alandaki gelişmesi ihmal edilebilir düzeydedir.  Dünya Bankasının 2016 yılı verilerine göre, 
2007’den 2010 yılına kadar, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem veya sistemlerin tasarlanması 
ve yaratılması için çalışan ve projelerin yönetiminde yer alan profesyonel kişilerden oluşan 
araştırmacı sayısı; bir milyon kişi başına 30 kişiden 50 kişiye yükselmiştir. Teknisyenlerin 
sayısı ise, bir milyon kişi başına 59 kişidir. 
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Malawi Ulusal İstatistik Ofisi tarafından gerçekleştirilen 2010 yılı Malawi Nüfus 
ve Sağlık Araştırması, ülke nüfusunun hızla arttığını ortaya koymaktadır. 1966 yılında 
4 milyon kişi olan nüfus, 2008 yılında 13,1 milyon kişiye yükselmiştir. Bu rakam, 2016 
yılında 17,2 milyon kişidir. Kadın başına düşen yüksek doğum sayısı (2015 yılı ortalaması 
5’tir) göz önüne alındığında, nüfusun önümüzdeki dönemlerde istikrarlı bir şekilde 
artmaya devam etmesi beklenebilir.  2010 yılında 5,7 seviyesinde olan toplam doğurganlık 
hızının, 2020 yılında 4,6’ya gerilemesi beklenmesine rağmen, yapılan projeksiyonlarda 
2030 yılında toplam nüfusun 26 milyona yükseleceği öngörülmektedir.

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan İnsani Gelişme Endeksi (İGE), insan 
gelişiminin uzun ve sağlıklı bir hayat, bilgiye erişim ve iyi bir hayat standardı olmak üzere 
üç temel boyutunu ölçmektedir.  Endeksi hesaplamak için; doğumda ortalama yaşam 
beklentisi, okullaşma oranı, ortalama okulda kalma süresi ve kişi başına düşen gayri 
safi milli gelir olmak üzere dört gösterge kullanılmaktadır. Malawi’nin 2014 için İGE 
değeri 0.445’tir. 188 ülke içerisinde 173. sıradadır ve bu değerlerle düşük insani gelişme 
kategorisinde yer almaktadır. Malawi’nin İGE değeri 1980 yılında 0.278’den, 2014 yılında 
0.445’e yükselmiştir (Tablo 4). İGE raporlarına göre, 1980 ve 2012 dönemlerinde Malawi, 
Zambiya ve Mali, İGE’lerini artırmak için farklı derecelerde ilerleme kaydetmişlerdir. 
Malawi’nin 2014 yılı İGE değeri olan 0.445, düşük insan gelişme grubuna giren ülkeler için 
ortalama İGE değeri olan 0.505’in ve sahra altı Afrika ülkeleri için ortalama İGE değeri 
olan 0.518’in de altındadır. Sahra altı Afrika’dan Zambiya ve Mali; 2014 yılındaki İGE 
sıralamasında sırasıyla 139. ve 179. sırada yer almaktadırlar (UNDP, 2013).

Tablo 4: Malawi’nin İGE Göstergeleri (2006-2014)

Kaynak: UNDP, 2015* ve UNESCO Institute for Statistics, 2015**

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

İGE değeri* 0,437 0,493 0,395 0,385 0,413 0,415 0,418 0,414 0,445

Kişi başına gayri 
safi milli gelir 
(ppp ABD$)*

550 600 640 911 777 763 774 715 747

Hayat beklentisi* 46,3 50,86 51,81 54,6 53,5 54,2 54,8 55,3 62,8

Beklenen 
yıllardaki 
eğitim**

9,7 9,5 9,9 10,2 10,6 10,8 10,8 10,8 10,8

Ortalama 
öğrenim yılları**

3,5 3,7 3,9 4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
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3. Malawi’de Enerji Sektörü

Sahra altı Afrika’da elektrik üretiminin nerdeyse tamamı, büyük ölçekte hidroelektrik ve 
fosil yakıtlara dayanmaktadır, diğer enerji kaynakları ise üretimde küçük bir rol oynamaktadır. 

Malawi; biyokütle, kömür, hidroelektrik üretimi için elverişli pek çok nehir, yüksek 
güneş radyasyonu, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji ve uranyum yatakları gibi oldukça 
çeşitli enerji kaynaklarına sahiptir ancak, bu tür kaynakların kullanımının artmasının 
ülkeye getireceği avantajlara rağmen, yenilenebilir enerji kullanımı mevcut potansiyelin 
çok gerisinde kalmaktadır (Ondraczek, 2013). Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 2016 
raporunda da belirtildiği üzere, dünyanın geri kalanına kıyasla Malawi’nin yenilenebilir 
enerji kaynakları hala oldukça zayıftır. Malawi’nin 2015 yılı itibarıyla Afrika’nın toplam 
yenilenebilir kaynaklarına katkısı %1’dir. En gelişmiş kaynak olan hidroelektrik enerjisinde 
bile son 10 yılda da çok az, neredeyse hiç ilerleme kaydedilememiştir (Tablo 5).

Tablo 5: Malawi’nin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Afrika Toplamıyla 
Karşılaştırılması (Megavat)

Yıllar
Toplam 

yenilenebilir 
enerji

Hidroelektrik 
enerjisi

Rüzgar 
enerjisi

Güneş 
enerjisi Biyoenerji

2006
Malawi 304 287 0 0 17

AFRİKA 24,999 23,519 336 61 994

2007
Malawi 304 287 0 0 17

AFRİKA 25,445 23,764 477 72 992

2008
Malawi 304 287 0 0 17

AFRİKA 26,232 24,389 563 86 1,053

2009
Malawi 304 287 0 0 17

AFRİKA 28,208 26,066 772 127 1,068

2010
Malawi 304 287 0 0 17

AFRİKA 29,18 26,718 927 229 1,097

2011
Malawi 304 287 0 0 17

AFRİKA 29,513 26,852 954 377 1,121

2012
Malawi 304 287 0 0 17

AFRİKA 30,949 27,883 1,164 440 1,238

2013
Malawi 305 287 0 1 17

AFRİKA 31,87 28,255 1,51 575 1,269

2014
Malawi 369 351 0 1 17

AFRİKA 34,517 28,72 2,469 1417 1,301

2015
Malawi 369 351 0 1 17

AFRİKA 36,677 29,227 3,135 2,317 1,332

Kaynak: IRENA, 2016.
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Malawi’deki yüksek nüfus artışı, enerji talebinde de artışa yol açmaktadır ancak, 
ülkenin GSYH’si son beş yıl içinde yılda ortalama %5,7 büyürken, elektrik üretiminde artış 
olmamış, aksine durgun seyir izlemiştir. Enerji arzındaki yetersizlikler, enerjiyi bir girdi 
olarak kullanan tüm sektörlerin üretimlerini kesintiye uğratmaktadır. Bütün enerji tipleri 
için; tüm sektörler arasında hane halkı %83,4 oranı ile en büyük tüketici konumundadır. 
Yakıt türlerinin kullanımına bakıldığında ise en büyük pay %88,5 ile biyokütleye aittir. 
Ardından %6,4 ile petrol, %2,8 ile elektrik, %2,4 ile kömür gelmektedir. Ülkede enerji 
sektörünü güçlendirmek için uygulanan bir dizi program ve proje mevcuttur ancak, 
bugüne kadar bu konuda çok az ilerleme kaydedilebilmiştir.

Fosil Yakıtlar (Kömür): Mchenga kömür madeni, Malawi’de ayda yaklaşık 5.000 
ton kömür üreten tek kömür madenidir. Mevcut rezervlerin 20 milyon ton, muhtemel 
rezervler ise 750 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Faal beş tane kömür sahası 
bulunmaktadır. Bunlardan kuzey bölgesinde bulunanlar; Livingstonia, Ngaga ve Nthalire 
alanları ve güney bölgesinde bulunanlar; Mwabvi ve Lengwe alanlarıdır. Üretilen 5.000 
ton kömürün 1.000 tonu Tanzanya’ya ihraç edilmektedir. Üretimin geri kalanını, çeşitli 
sektörler (çimento, içecek, tekstil, tütün, çay ve sabun gibi) kullanmaktadır. Kömür, briket 
olarak evlerde de tüketilmektedir.

Malawi hükümeti, kömürden elektrik üretmeyi planlamaktadır ve bu konuda fizibilite 
çalışmalarını da sürdürmektedir ancak, bu projeler karbon emisyonu açısından dünya 
genelinde yaygın olarak uygulanan politikalarla uyumlu olmadığından, söz konusu 
projelerin geleceği belirsizdir.

Hidrokarbon Kaynakları: Malawi’de faal durumda herhangi bir petrol çıkarma tesisi 
bulunmamaktadır. Malawi’de bilinen petrol yatakları olmadığından, petrol ürünlerinin 
tamamına yakınını ithal etmektedir. Malawi’nin, rafine edilmiş petrol ürünleri ithalat 
oranı % 97’dir. Geri kalan % 3’lük talep ise, yerel olarak üretilen etanol yakıtından 
karşılanmaktadır (NCST, 2014). Shire Vadisi’nin alt kesiminde ve Malawi Gölü’nün kuzey 
kesiminde yapılan çalışmalar bazı hidrokarbon kaynaklarının varlığını göstermiştir. 
İngiltere ile Malawi Hükümeti arasındaki anlaşma gereği Surestream Petroleum Limited 
ve Simkara şirketlerinin arama çalışmaları da devam etmektedir (Taulo vd., 2015).

Nükleer Enerji: Malawi’de Kayelekera Madeni’ndeki bilinen geri kazanılabilir 
uranyum kaynağının 63.000 ton olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktar yaklaşık olarak 
378 ton U-235’e eşdeğerdir (Government of Malawi, 2003). Kayelekera’da 2008 yılında 
uranyum madenciliği başlamıştır. Çıkarılan uranyum, zenginleştirme amacıyla Kanada’ya 
ihraç edilmektedir. 2010 yılında ülkenin yıllık uranyum üretiminin yaklaşık 790 ton 
uranyum (U308) olduğu tahmin edilmektedir. Buradan elde edilen 133,9 milyon dolar 
ise, Malawi’nin toplam ihracatının yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Mevcut uranyum 
kaynaklarından nükleer elektrik üretmeye başlamak Malawi hükümetinin acil planları 
arasında yer almamaktadır.

Hidroelektrik: Malawi’deki yenilenebilir enerji kaynakları içinde akarsular en gelişmiş 
enerji kaynağıdır ancak, Malawi’nin, ülke genelindeki nehirlerinden, kullanılmayan 
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hidroelektrik (1.478 GW)’lık kaynağa sahip olduğu tahmin edilmektedir (Lapukeni, 2013). 
Bu rakam, 2016’daki hidroelektrik üretimine yönelik kurulu kapasitenin dört katıdır. 
Malawi’de tek elektrik sağlayıcısı olan Malawi Elektrik Temini Şirketi (ESCOM); Nkula 
A ve B, Tedzani 1 ve 2, Kapichira ve Wovwe olmak üzere altı tane enerji üreten istasyona 
sahiptir. Hidroelektrik santrallerinin toplam kurulu gücü ise 285.85MW’dir. Songwe, North 
Rukuru ve Fufu gibi diğer nehirlerde enerji santralleri geliştirmek için fizibilite çalışmaları 
sürdürülmektedir. ESCOM, Güney Afrika Enerji Havuzu (SAPP) ile Mozambik’in güç 
sistemini birbirine bağlamak için de bir proje yürütmektedir.

Biyokütle Kaynakları: Yakacak odun formundaki biyokütle, Malawi’de tüketilen en 
büyük birincil enerji biçimidir ve Ulusal Enerji Politikası’na göre ülkedeki toplam birincil 
enerji arzının %88,5’ini oluşturmaktadır. Bunun temel sebebi yoksulluğun yanı sıra, elektrik 
ve diğer alternatif enerji kaynaklarının bulunmamasıdır.  Biyokütlenin başlıca kaynakları 
arasında odun ve orman atıkları, tarımsal kalıntılar, hayvan gübresi, enerji bitkileri ve 
belediye atıkları bulunmaktadır. Orman rezervleri yakacak odunun ana kaynaklarıdır ve 
toplam biyokütle arzının yaklaşık %75’ine katkıda bulunmaktadır (Jumbe and Angelsen, 
2011). 3,2 milyon hektar orman örtüsü, toplam arazinin yaklaşık %36’sını kapsamakta olup 
toplam biyokütle kaynakları 275,5 milyon tondur (Kambewa ve Chiwaula, 2010). Malawi 
hükümeti tarafından yürütülen JANEEMO projesi, Jatropha, Neem ve Moringa türlerinin 
kısaltmasından oluşmaktadır. Çiftçilerin bunları üretmeleri teşvik edilmektedir, çünkü 
bu bitkiler; ev içinde kullanılan lambalar, ocaklar ve jeneratörler için gerekli biyoyakıtları 
üretmek üzere işlenebilecek ya da sabun haline getirilebilecek, yağ bakımından zengin 
tohumlara sahiplerdir. Ayrıca bu ürünlerin artıkları, pişirme için biyogaz üretimi ve 
tarımsal gübre olarak da kullanılabilmektedir.

Jeotermal Kaynaklar: Malawi’deki jeotermal kaynak potansiyeli tam olarak kullanılmasa 
da, elli civarında üzerinde kaplıcanın var olduğu bilinmektedir. Bunlardan 18 tanesinin 
50°C’nin üzerinde ortalama yüzey sıcaklığına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunlar, 
Twidell and Weir (2006)’e göre; organik Rankine çevrimli buhar türbinleri kullanılarak 
150°C’nin üzerindeki sıcaklıklara sahip jeotermal alanlardan elektrik üretimine uygundur. 
Nkhotakota-Malawi’de 30 MW’lık bir santralin planlanmasına 2012 yılında başlanmıştır. 
Bu tesisin daha sonra 100MW’a yükseltileceği iddia edilmesine rağmen (Gondwe vd., 
2012) henüz bu konuda herhangi bir gelişme kaydedilememiştir.

Rüzgâr Enerjisi: Malawi’de rüzgâr enerjisi; hayvancılık ve sulama için küçük bir ölçekte 
kullanılmaktadır. Ülkenin rüzgâr enerjisi özellikleri hakkında bilgi eksikliği olmasına 
rağmen, rüzgâr hızları orta ila düşük, tipik olarak 2,0-7,0 metre/saniye aralığındadır 
(Government of Malawi, 2003). Journal Malawi’nin Meteoroloji Departmanı tarafından 
yürütülen çalışmalarının ön sonuçlarına göre, Malawi’deki rüzgâr enerjisi potansiyelinin 
enerji üretimine önemli ölçüde katkıda bulunamayacağı düşünülmektedir. 

Malawi’nin endüstriyel ve ekonomik kalkınması için elektrik üretimin arttırılması ve 
enerjiye erişim olanaklarının yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. 2013’te revize 
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edilmiş olan Ulusal Enerji Politikası raporunda, Malawi’nin en büyük enerji kaynağı, 
tüm kaynaklar içindeki payı %93 olan biyokütle olarak belirtilmiştir. Ülke toplam 
ulusal enerji talebinin %2,3’ünden azını elektrik, %3,5’ini sıvı yakıtlar ve gazla, %1’ini 
ise kömürle karşılamaktadır. Biyokütle 2009 yılı Enerji Stratejisi raporuna göre, temel 
ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için nüfusun %87’sinin yakacak odun ve %8’inin kömür 
kullandığını ortaya koymuştur. 17 milyonluk nüfusun sadece %9’u ulusal şebeke sistemine 
bağlıdır. 

Kambewa ve Chiwaula (2010), Malawi’de biyokütle enerji kullanımı 
değerlendirmelerinde mevcut biyokütle arzı ve talebinden yola çıkarak, biyokütle arzının 
yıllar içinde azalmasını, nüfus artışına bağlı olarak da talebin artmasını öngörmektedirler. 
Bu, eğer güneş enerjisi gibi alternatif bir kaynak kullanılmazsa, muhtemelen biyokütle 
enerjisinin maliyetinin özellikle kırsal yoksulların dezavantajına olacak şekilde artacağı 
anlamına gelmektedir. 

4. Malawi’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli

“Güneş Kıtası” olarak geçmesine rağmen, diğer bir ifadeyle güneşin etkisinin en büyük 
olduğu bu yüzden büyük bir güneş potansiyeline sahip olan Afrika kıtasının, dünya güneş 
enerjisi sektöründeki payı ise oldukça düşüktür. Güney Afrika ve Cezayir, Afrika’da en 
çok gelişen güneş pazarlarıdır ve iki ülkede birkaç tesis mevcuttur (her iki ülkede 100 
MW kapasiteye sahiptir). Güney Afrika, hâlihazırda dünyanın en büyük 10 güneş enerjisi 
üreticisi arasındadır. Fas’ta, dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olmaya 
aday bir projenin ilk aşaması olan “Noor 1” inşa edilmektedir. İlk aşamada 160 megavat 
(MW) enerji üretecek santral, Sahra çölünde güneşin ısısını yakalayan yaklaşık 200 futbol 
sahası büyüklüğündedir ve 1,5 milyon metrekare (16 milyon fitkare) eğimli aynalardan 
oluşmaktadır. Fas 2020 yılına kadar enerjisinin %14’ünü güneş enerjisinden üretmeyi 
planlamaktadır (Griffiths, 2013).

IRENA (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı) 2016 Afrika Genel Bakış raporunda5, 
Fas, Güney Afrika ve Cezayir’deki güneş santrallerinin başarısının, diğer Afrika ülkelerini 
güneş enerjisine geçmeye teşvik edebileceği ifade getirilmiştir. Ruanda, doğu Afrika’nın 
2014 yılında açılan ilk güneş enerjisi tesisi için ev sahipliği yapmaktadır. Uganda, Malawi 
ve Mısır gibi birçok ülke güneş projelerini ilan etmiştir ancak, şu ana kadar çoğu kurulum 
gecikmiştir ya da projeler değerlendirme safhasında kalmıştır. 

Etiyopya, Kenya, Malawi, Nijerya ve Tanzanya; hidroelektrik santrallerini ve 
ekonomilerini olumsuz etkileyen seller ve kuraklıklar nedeniyle ciddi bir enerji sıkıntısı 
içerisine girmişlerdir. Enerjinin kalkınmadaki önemi ve bölgedeki fosil enerji kullanan 
birçok enerji kuruluşunun karşılaştığı krizler, sahra altı Afrika’da yenilenebilir enerjiye 
olan ilgiyi artırmıştır. 

5 http://www.irena.org/publications/2016/Jul/Renewable-Energy-Statistics-2016 (Erişim tarihi: 10 
Eylül 2016).
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Elektrik erişiminin kısıtlı olduğu kırsal alanlarda; sağlık tesisleri verimli çalışamamakta, 
eğitim faaliyetleri yetersiz olarak sürdürülmekte, cep telefonu servis sağlayıcıları kırsal 
alanlarda kapasite geliştirme konusunda tereddüt gösterdikleri için sınırlı iletişim hizmeti 
vermektedirler. Enerji kısıtlılığının bir çözümü olarak güneş enerjisinin kullanılmasıyla 
özellikle kırsal alanlarda yaşayan kıta insanlarını bu temel mahrumiyetlerden de 
kurtaracaktır. Afrika gecikmeli olarak, teknolojinin gerisinden gelse de kalkınma 
programlarında kullanarak güneş enerjisi hasadına başlayacaktır. 

Madhlopa (2006), Malawi için güneş radyasyon iklimi üzerine yaptığı çalışmasında, 
yerel bir alanda uzun vadeli küresel radyasyon verilerini kullanarak, alan için ortalama 
aylık (Ktm) ve mevsimsel (Kts) günlük açıklık endekslerini hesaplamıştır. Çalışmada 
Ktm’nin bir yılda iki maksimum değeri olduğu gözlemlenmiştir (Mayıs ayında Ktm=0.58, 
Eylül’de Ktm = 0.64). 

Bu sonuçlar Afrika’da 62 alan için açıklık endeksini kullanarak güneş radyasyon iklimi 
haritası bulgularıyla uyumludur. Malawi ve Madagaskar’da 1000 m’den büyük rakımlarda 
tropikal nemli iklim ile bağlantılı güneş iklim sınıfı II’yi oluşturmuşlardır (Diabete vd., 
2004).

Yukarıda bahsedilen her iki çalışmada da, Malawi’nin yılın çoğunda bol güneş 
radyasyonuna/ışınımına sahip olduğunu ve bu nedenle de elektrik enerjisi üretiminde 
büyük bir potansiyel olduğunu ortaya koymaktadır.

Ayrıca, Malawi’nin Zomba ilçesinde Malawi Çevre Bakanlığı tarafından, fotovoltaik 
güneş panelleri kurmak için optimum eğim açısının belirlenmesine yönelik yapılan 
bir çalışma; yıl boyunca paneller için gerekli olan maksimum güneş radyasyonunu 
toplamak için PV solar panellerin optimum aylık eğim açıları belirlenerek Malawi’de 
bir güneş enerjisi santrali kurmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Saha 
çalışmasında, kuzey yönünde dört PV panel yerleştirilmiş ve 0°, 15°, 20° ve 25°’lik 
açılarla eğilmiştir. Ardından günlük ve aylık optimum eğim açısını belirlemek için 
küresel güneş radyasyonu ölçülerek optimum eğim açısının, yıl boyunca 25°’de olduğu 
tespit edilmiştir (Kamanga vd., 2014).

Malawi’nin yıllık ortalama güneş ışınımı 2133 kWh/m2/yıl’dır. Ülke yaklaşık 2.138 ila 
3.087 saat güneş ışığı almaktadır. Yatay bir yüzeydeki küresel güneş ışınımı, minimum 4,3 
kWh/m2/gün ile maksimum 7 kWh/m2/gün arasında değişmektedir. Günlük ortalama 
küresel güneş ışınımı yaklaşık 5.86 kWh/m2/gündür bu değer 250 milyon ton eşdeğer 
petrole denk gelmektedir. Maksimum ışınımlanma, Eylül-Ekim aylarında gerçekleşir 
(6,5-7,0 kWh/m2/ gün), en az ise Ocak-Şubat aylarında (4,3-4,6 kWh/m2/gün) veya 
Haziran-Temmuz aylarında konuma göre gerçekleşir. Kasım-Aralık dönemi içinde saatlik 
maksimum güneş ışınımı 1000 kWh/m2’den yüksektir. Ülkenin birçok yerinin 244 W/
m2, günde 8 ila 12 saat güneş ışığı aldığı göz önünde bulundurulursa; elektrik enerjisi 
üretiminde güneş enerjisi kullanma potansiyeli oldukça yüksektir (Tablo 6).
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Tablo 6: Malawi’nin Güneş Işınım Değerleri

Maksimum kWh/m2/gün Minimum kWh/m2/gün

Ortalama Güneş Radyasyonu 7,0 4,3

Eylül-Ekim Radyasyon 7,0 4,3

Ocak-Şubat Radyasyon 4,3 4,3

Toplam güneşli saat 3087 2138

Kaynak: NSO, 2016.

Dünya Bankası Malawi Güneş Enerjisi Raporu (2017), ekvatora doğru 10o ila 18o 

optimum eğimi tavsiye etmektedir. Bu durumda, Malawi için önerilebilecek proje alanı, 
Mzuzu şehridir. Mzuzu, Malawi’nin kuzey bölgesinde yer almaktadır. Şehrin nüfusu 
175.345’tir ve yıllık % 4,2 gibi yüksek bir oranla artmaktadır. Yaklaşık olarak 1,7 milyon 
insan kentin dışında yaşamaktadır. Lilongwe ve Blantyre’den sonra üçüncü büyük 
kent merkezidir ve hükümet idaresi, sanayi, kuzey bölgesindeki iş ve hizmetler için bir 
merkezdir (Şekil 2).

Mzuzu aynı zamanda, önemli bir eğitim merkezidir ve kuzey bölgede bulunan büyük 
bir devlet üniversitesi olan Mzuzu Üniversitesine ve diğer birkaç özel üniversiteye ve 
eğitim enstitülerine ev sahipliği yapmaktadır. Elektriği, suyu, telekomünikasyonu ve diğer 
hizmetleri de içeren altyapısal tesislerin yeterli ve zamanlı koşulları, sanayi, ticaret, barınma 
gibi şeylerin verimli bir şekilde işlemesi için elzemdir ve böylece şehir sakinlerinin genel 
refahı yükselebilecektir.

Mzuzu şehri büyük bir oranla genişlemektedir ancak, ana tesislerin koşulları, yükselen 
nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için aynı oranda büyüme konusunda başarısız kalmıştır. 
Örneğin, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’nın raporuna göre (2011), 
Malawi Elektrik Tedarik Kurumu tarafından şehre sağlanan hidroelektrik enerji son 
yıllarda yeterli oranlara ulaşamamıştır. Ülkenin geri kalanında olduğu gibi, Mzuzu’daki 
elektrik, sık kesintileriyle kötü bir üne sahiptir ve bu da büyük ölçüde elektriğe dayanan 
ticari öncüllerdeki üretimi etkilemektedir. Mzuzu’da ayrıca sıklıkla enerji rasyonlama 
(powerrationing) yapılmaktadır; çünkü elektriğe olan talep, arzdan daha yüksektir.

Deniz seviyesinden yüksekte bir arazide bulunmanın yanında Mzuzu serin iklimiyle de 
bilinmektedir. Ortalama yıllık sıcaklık 17.7oC’dir. Bu oran güneş enerjisi elektriği üretimi 
için oldukça idealdir, çünkü yüksek irtifada bulunan yerler, dış mekân sıcaklığı daha düşük 
olsa dahi daha fazla gün ışığı toplar. PV potansiyeli üzerindeki ışınlama ve sıcaklığın 
etkileri üzerine yapılan bir çalışmada (Kawajiri, 2012), çöl gibi yüksek ışınıma sahip 
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olan bölgelerin fotovolkaik enerji üretimi için uygun konum olduğu varsayımının yanlış 
olduğu belirtmiştir. Bunun sebebi, gün ışığını toplama fonksiyonunun yükselen sıcaklıkla 
azalıp ve böylece sistemi daha az verimli kılmasıdır. Mzuzu gibi yüksek irtifaya sahip 
bölgelerin, güneşli olduğu için yüksek güneş ışınımına sahip olması ve güneş panellerinin 
performansını artıran düşük sıcaklığa sahip olması gibi sebeplerle yüksek seviyelerde 
güneş enerjisi üretme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. 

5. Değerlendirme

Gerek iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı alınması zorunlu önlemler gerekse 
petrol ve doğalgaz bağımlılığının ülke ekonomilerinde yarattığı darboğazlar nedeniyle 
pek çok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir. Özellikle güneş enerjisinin 
kullanımı dünya çapında artış göstermektedir. 

Güneşten gelen enerji, düşük ısı yoğunluğu ve ışık biçimindedir. Güneş kaynakları 
ve bunları kullanma potansiyeli üzerine pek çok çalışma yapılmıştır ve yapılmaktadır. 
1970’lerin başından itibaren, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu enerji krizi yüzünden, 
konvansiyonel enerji türlerinin yanı sıra alternatif enerji kaynakları araştırmaları da 
hız kazanarak devam etmiştir. Güneş neredeyse her gün kullandığımız tüm enerjinin 
kaynağıdır hatta odun yakıtı, parafin, hidroelektrik ve hatta besinlerimizden elde ettiğimiz 
enerji de dolaylı olarak güneşten kaynaklanmaktadır.

Dünyanın yüzeyine ulaşan toplam güneş enerjisi miktarı bulutsuz bir günde bir saat 
içinde yaklaşık 6.46x1020 J olup, 1 saat içinde 1 kg’lık kömürün 3,4x107 J’luk bir miktarda 
enerji verdiği varsayımı altında, 1.9x1013 kg odun kömürü ile eşdeğerdir. Güneş Enerjisi 
için Küresel Pazar Görünümü 2015-2019 raporu verilerine göre6; 2016 yılı sonunda, Çin’in 
toplam kurulu gücü 43.530 MW’ın (dünya toplamının % 22,5’i) üzerinde, Almanya’da 
kurulu olan PV gücü ise 41.000 MW (dünya toplamının %20,6’sı) ile küresel güneş enerjisi 
piyasasının en büyük pazarları konumundadırlar.

Zelengera vd. (2014); Malawi’nin enerji arzına önemli ölçüde katkıda bulunabilecek 
en iyi yenilenebilir enerji kaynağının güneş enerjisi olduğunu gösterdikleri makalelerinde; 
PESTLE analizi, Malawi’deki yenilenebilir enerji teknolojilerinin sürdürülebilirliğini 
etkileyen politik (P), ekonomik (E), sosyal (S), teknolojik (T), yasal (L) ve çevresel (E) 
zorlukları ele almışlardır. Bu analiz sonucunda, Malawi’nin yenilenebilir enerji gelişimine 
uzun vadeli destek mekanizmaları sağlama potansiyeline sahip bir paradigma değişimini 
önermektedirler. Şöyle ki, Malawi’nin büyük ölçekli enerji projelerinin gerçekleşmesi için; 
güvenilir finansman mekanizmalarının kurulması ve yerel kurumlar arasında eşgüdüm 
sağlanması gereklidir. Belirsiz yasal düzenlemeler, eğitimli insan kaynağının yetersizliği ve 
istikrarsız politik yönetim; ülkedeki enerji projelerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini 
engellemektedir. 

6 https://resources.solarbusinesshub.com/solar-industry-reports/item/global-market-outlook-for-
solar-power-2015-2019 (Erişim tarihi: 11 Şubat 2017).
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Malawi’de enerji sektörü, %9 ulusal elektrifikasyon oranıyla çok da iyi şartlara sahip 
değildir. Böyle giderse, ülke gelecek yıllarda yüksek nüfus artışı ve düşük kalkınma oranıyla 
birlikte ciddi bir enerji krizine girecektir. Enerjiye erişim konusundaki eşitsizlik büyümeye 
devam etmektedir ve nüfusun % 91’inin hala elektriğe erişimi yoktur.  Ekstrem yoksulluk 
ve açlığa açılan savaşı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (2030) başarıya ulaştırmak 
için, Malawi hükümetinin ve tüm paydaşların ciddi önlemler alması gereklidir. Eğer 
Malawi sanayide ya da yaşam standartları gibi alanlarda önemli ölçüde gelişme kaydetmek 
istiyorsa, ülkenin enerji sistemlerinde, hem teknolojik hem de kurumsal anlamda büyük 
değişiklikler yapmalıdır. 

IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) Dünya Enerji Görünümü raporunda, odun, kömür ve 
zirai tortular gibi geleneksel biyokütlenin devamlı ve verimsiz kullanımının bir yoksulluk 
niteliği ve yoksulluğun sürmesine devam edecek olan bir faktör olduğunu vurgulamıştır. 
Bunun sebebi; okulda olmak ya da üretken, ticari işler yapmak yerine kırsal alanlardaki 
insanların çoğunun özellikle kadınlar ve çocukların, zamanlarının büyük bir kısmını 
yakacak odun toplayarak geçirmeleridir. Odun toplama faaliyeti nüfus artışıyla birlikte 
hem kıtlığa hem de ekolojik hasara yol açmaktadır.  Ormansızlaştırma ve ormanları 
tahrip etme eylemi, Malawi’deki çoğu orman bölgelerini ağaçsız bırakmıştır. Malawi 
Orman İşletme Müdürlüğü,  her yıl orman örtüsünün yüzde 1,6 ila 2,8’sinin yok olduğunu 
vurgulamaktadır. Ağaç kıtlığı ayrıca doğrudan zirai üretimin azalmasına da yol açmıştır, 
çünkü gübre olarak (kompost) zirai tortu (agriculturalresidue) ve hayvan dışkısı kullanımı 
yerine, bazı bölgelerde insanlar bu tortuları ve hayvan dışkılarını ısınma ve yemek pişirme 
ihtiyaçlarını gidermek için kullanmaya başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü; eğer verimli 
olarak yakılmazsa biyokütlenin, boğulmaya yol açan iç mekân duman kirliğine sebep 
olacağını bildirmiştir. Her yıl, Malawi gibi gelişmekte olan ülkelerdeki 1,6 milyon kadın ve 
çocuk, iç mekân biyo-kütle sobaları dumanı yüzünden ölmektedir (WHO, 2016).

Kırsal ve şehir çevresindeki insanları birleştirmeyi ve hidroelektrik üretim kapasitesini 
arttırmayı hedefleyen Malawi Kırsal Elektrifikasyon Programı, Malawi’nin enerji sektörü 
için önem arz eden bir gelişmedir. Ancak sadece hidro kaynakların kapasitesini geliştirmeye 
yoğunlaşmak, üretim açığını yeterince kapatmak için yetersiz kalacaktır zira Malawi her yıl 
sel ya da kuraklık gibi doğal felaket riskleriyle boğuşmaktadır. Bu durum elektrik üretimini 
önemli ölçüde engellemekte ve ülkede sürekli yaşanan elektrik kesintilerinin önlenmesini 
zorlaştırmaktadır.

Malawi’deki 28 ilçenin 15’inde yaşanan sel baskınları sonucu 1,1 milyon insan 
etkilenmiş, 230 bin kişi yerlerinden olmuştur, Sel baskını sonucu 176 kişinin öldüğü ve 172 
kişinin kaybolduğu rapor edilmiştir. Malawi hükümetinin toplam zarar ve hasar maliyetine 
bakıldığında; bu şiddetli sel baskınları sırasında meydana gelen tahribatın maliyeti 335 
milyon ABD doları olarak hesaplanmıştır, kurtarma ve yeniden yapılandırma maliyetleri 
ise 494 milyon ABD doları civarındadır (UNDP, 2015).

Malawi gibi gelişmekte olan ülkelerde, küçük yerel birimler vasıtasıyla köylere elektrik 
vermenin, küçük çocuklarda gıda eksikliği ve kötü beslenmeyi gidermede önemli ve 
dolaylı bir katkı sağlayacağı beklenmektedir (Carbonnier ve Grinevald, 2011).
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Sürdürülebilir bir gelecek için Malawi’de ulusal ve dünya kalkınma hedeflerinin 
karşılanabilmesinin bir yolu da, sürdürülemez enerji kaynaklarının (yani biyokütle ve 
fosil yakıtlar) reforma tabi tutulmasıdır. Özellikle, Malawi için, nüfustaki yüksek artışla 
birlikte, güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanımı yalnızca enerji 
üretimini arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda çoğunlukla odun kömürü kullanımına 
bağlı olan kömür bağımlılığının neden olduğu ormansızlaşma ve çevre bozulmalarının 
iyileştirilmesine de büyük ölçüde katkıda bulunacaktır.

Malawi’de enerji kaynağı olarak güneş enerjisinin benimsenmesi; ülkenin enerji 
verimliliğini artırma sorunsalını gidermesi, enerji kullanımında biyolojik kütle ve petrole 
olan güvenin yerini alması ve karbon içermeyen enerji kaynaklarının kullanımının 
artırılması gibi çeşitli konularda çözüm önerileri sunmaktadır.
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Özet

Küresel ekonomik sistem en son küresel finans krizi ile ağır bir darbe yemiş, tüm 
dünyayı etkileyen bu krizle birlikte ekonomik krizlerin önemi, öngörülebilirliği ve 
etkileri konuları yeniden gündeme oturmuştur. Tüm ekonomileri doğrudan ve dolaylı 
yollardan etkileyen söz konusu kriz, yapısı ve etkilerinin yaygınlığı itibariyle 1929 Büyük 
Buhranı’na benzetilmiş ve modern dünyada böylesi bir krizin yeniden patlak vermesi 
politika analizlerini de yeni bir yöne doğru sürüklemiştir. Bu bağlamda bu çalışmada da 
Kondratieff, Schumpeter ve Wallerstein’ın kriz teorileri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küresel İktisadi Kriz, Kriz Teorileri, Kondratieff, Schumpeter, Wallerstein
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Teories of Crisis: Kondratieff, Schumpeter and Wallerstein

Abstract

Global financial system has been deeply affected by the recent global financial crisis 
and hence the importance, the forecast and the impacts of economic crises come to the fore 
again. This global crisis has directly and indirectly affected most of the economies and thus 
the similarities with 1929 Great Depression has been discussed. These new discussions 
brought about the efforts to make new syntheses of old crisis theories. In this paper also it’s 
tried to analyse and synthesise crisis theories of Kondratieff, Schumpeter and Wallerstein.
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Kriz Teorileri: Kondratieff, Schumpeter ve Wallerstein

1. Giriş

Yirmi birinci yüzyılın başında, dünya ekonomisi belki de 1929 Büyük Buhranı’ndan bu 
yana görülmemiş şiddet ve yaygınlıkta bir krizi yaşamıştır. ABD’de mortgage piyasasının 
çökmesi ile başlayan ve en gelişmiş kapitalist ülkelerde borsaların ve devasa bankaların 
çökmesi ile şiddetlenen finansal kriz en nihayet beklendiği üzere reel ekonomiye de 
sıçrayarak üretim, istihdam ve ticaret değerlerini de etkilemiştir. ABD başta olmak üzere 
2008 yılında gelişmiş kapitalist ülkelerin neredeyse tamamında baş gösteren durgunluk 
yerini hızla şiddetli bir küçülmeye bırakmıştır. Avrupa Birliği’nde de uzun yılların ardından 
ilk kez ekonomik küçülme baş göstermiştir. Bu ülkelerde de işsizlik oranlarında şiddetli 
artışlar yaşanmıştır. Öte yandan küresel kriz sadece şüphesiz sadece merkez ülkeleri 
etkilemekle kalmamış yarı çevre ve çevre ülkeleri de pençesine almıştır. 20. yüzyılın 
son çeyreğinde neoliberal politikaların mucizeleri olarak adlandırılan “Nordik Kaplan” 
İzlanda, “Kelt Kaplanı” İrlanda, “İktisadi Mucize” Estonya, eski doğu Avrupa ülkeleri 
Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Baltık ülkeleri gibi bir dizi ülke ekonomik krizden ağır 
darbe yemiştir. 

Böylesine şiddetli ve yaygın bir “buhran”ın, ekonomiye devlet müdahalelerinin 
ve düzenlemelerin asgariye indirildiği bir “liberalleşme” döneminde ortaya çıkmış 
olması kuşkusuz neoliberal iktisat anlayışının sorgulanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 
Krizin nedenleri ve çıkış yolları konusunda egemen iktisadi görüşün dışında arayışların 
yaygınlaşması da bu sürecin bir parçasıdır.  Bu çalışma da, bu arayışlara küçük de olsa 
bir katkı sunma amacını taşımaktadır. Bu amaçla hazırlanan çalışmada kapitalizmin 
küresel uzun dalgalanmalarına teorik açıklamalar getiren Kondratieff ’in uzun konjonktür 
dalgaları teorisi, Schumpeter’in yeniliklere ve girişimciliğe dayandırdığı kalkınma teorisi 
ve Emmanuel Wallerstein’ın “ölümcül krize” giren modern dünya ekonomik sistemi teorisi 
ele alınmaktadır. Kuşkusuz, kriz teorileri bunlardan ibaret değildir ve sözgelimi Marx’ın 
yaklaşımının yer almadığı bir kriz incelemesi eksik kalacaktır. Buna rağmen, burada 



112

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 2 O. Aydoğuş, B. Türkcan,                                 

E. Tunalı Çalışkan, B. S. Kopurlu

incelenen üç kriz teorisinin günümüz buhranının anlaşılması ve çıkış yollarının bulunması 
arayışında hatırlanması gereken önemli yaklaşımlar olduğu da bir gerçektir. Bu teoriler, 
izleyen bölümlerde sırasıyla ele alınmaktadır.

2. Kondratieff’in Uzun Konjonktür Dalgaları

1790’lardaki ABD ve İngiltere üzerine fiyat ve çıktı serilerinin davranışlarına yönelik 
yapılan istatistikler, Kondratieff ’e uzun dalgaların varlığını işaret etmekteydi. Kondratieff ’e 
göre kapitalist dünya, evrimleşen ve kendi kendisini tamir eden bir yapıya sahipti ve 
dolayısıyla Kondratieff, kapitalizmin yıkılışının yaklaştığına dair Marksist görüşlere karşı 
durmaktaydı.

Ancak Kondratieff, uzun konjonktür dalgalarını keşfeden kişi değildi ve bazı açılardan 
bu dalganın ismini taşımakta olması bir hata olarak kabul edilebilir. Bu düşünce daha 
çok, 1913 yılında, bunu açıkça ortaya koymuş olan Hollandalı Marksist van Gelderen’e 
bağlanabilir. Aynı dönemde aralarında Pareto’nun da bulunduğu bir grup iktisatçı, yarım 
yüzyıl kadar süren bir devrede fiyat hareketlerinde, faiz oranlarında ve ticaret hacminde 
uzun dönemli dalgalanmalara dikkati çekmiştir. Bununla birlikte 1920’li yıllarda 
Moskova’da, İktisadi Araştırma Enstitüsünün başkanlığını yaptığı sırada Kondratieff, bu 
düşünceyi, başka hiçbir iktisatçının yapmadığı ölçüde yaygınlaştırmıştır ve bu nedenle 
uzun konjonktür dalgaları Kondratieff ile birlikte anılır hale gelmiştir (Freeman ve Soete, 
2003: 30).

2.1. Uzun Konjonktür Dalgaları ve Özellikleri

Uzun konjonktür dalgaları, esas olarak fiyat ve çıktı gibi serilerde uzun vadede 
görülen dalgalanma hareketlerini açıklamaya yöneliktir. Bu dalgalanmalar ekonomik 
konjonktürde yeni dönemlerin başlangıcını ve bu başlangıcı takip eden yıllarda düşüşe 
geçişini gösterirken; bir dalganın sona erip diğerinin başlaması da önemli teknolojik 
devrimlere, savaşlara ve sosyal dönüşümlere tanıklık eder. Kondratieff dalgalarının temel 
özellikleri ise şöyle sıralanabilmektedir:

 ■ Kondratieff dalgaları dünya ekonomisinin bir davranışıdır ve bireysel olarak ulusal 
ekonomilerin üretim verilerinden ziyade uluslararası üretim verilerinde gözlenirler.

 ■ Fiyatlardan ziyade çıktılarla ilgilenir.
 ■ Ortalama 50-60 yıllık periyotlarda ortaya çıkarlar.
 ■ Teknolojik devrimler yaratan yeniliklerin yeni lider endüstriler ve ticari sektörler 

yaratmalarından doğarlar. Diğer bir deyişle Kondratieff dalgaları yeni problemlere 
yönelik çözümlere olan talepten kaynaklanır ve bu tür çözümlerin arzı yenilikçi 
firmalarca yapılır.

 ■ Her Kondratieff dalgası ortaya çıkış yeri ve zamanı açısından kendine özgüdür.
 ■ Her Kondratieff dalgası dünya ekonomisini değiştirir. Diğer bir deyişle, yapısal 

dönüşümlere yol açarlar.
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Kondratieff, uzun konjonktür dalgaları ve savaşlar arasında bir ilişki olduğuna da dikkat 
çekmiştir. Kondratieff’e göre, savaşlar ve devrimler dalgaların başlangıç dönemlerinde veya 
dalgalar arası geçiş dönemlerinde ortaya çıkmaktadırlar. Buna en güçlü örnek ise iki dünya 
savaşı arasında ve 1914 öncesi ile 1945 sonrası genişlemeleri gösteren iki uzun konjonktür 
dalgasının arasında ortaya çıkan 1930’ların Büyük Buhran’ıdır (Washington Üniversitesi, 2008).

2.2. Kondratieff’in Uzun Konjonktür Dalgaları Analizi

Kondratieff, İngiltere, Amerika ve Fransa’ya dair fiyat ve çıktı serilerini inceleyerek 
uzun konjonktür dalgalarının varlığını göstermeye çalışmıştır. Analizinde ilk olarak 
ABD, İngiltere ve Fransa’nın mal fiyatları endekslerini incelemiştir. Fransız fiyat endeksi 
1850’lerin sonlarından itibaren mevcutken Amerika fiyat endeksi serileri 18. yüzyılın 
başından itibaren mevcuttur. Aşağıda Şekil 1’de fiyat endekslerinin gelişimi verilmiştir. 
Grafikten görüldüğü üzere, fiyat düzeyi tüm sapmalarına ve düzensizliklerine rağmen 
uzun dalgaların hâkimiyetini göstermektedir.

İlk uzun dalganın yükselişi 1789–1814 dönemini ifade eden 25 senelik dönemi kapsar. 
Düşüş dönemi ise 1814’te başlayıp 1849’a dek sürer. Diğer bir deyişle, düşüş periyodu 35 
senelik bir süreyi kapsar. Sonuçta, çevrim 60 sene içerisinde tamamlanır. 2. dalga 1849’da 
başlar ve 24 sene sonra 1873’te sonlanır. Öte yandan dalganın dönüş noktası ABD’de, 
İngiltere ve Fransa’dakinden farklıdır. ABD’de dalganın tepe noktasına ulaşması 1866 
yılında iç savaşla olur. 2. dalganın düşüşü 1873’te başlar ve 23 sene sonra 1896’da sona 
erer. 2. dalga böylelikle 47 sene sürer. 3. dalganın yükseliş hareketi 1896 yılında başlar ve 
1920 yılında sona ererek toplam 24 sene sürer. Tüm verilerde dalganın düşüşü 1920 yılında 
başlar. Sonuçta, 1780’lerin sonundan itibaren fiyat endekslerinde 3 büyük dalgalanma 
oluşmuştur (Kondratieff ve Stolper, 1935: 2). Sonuncu dalga ise incelenen dönemde henüz 
tamamlanmamıştır. Dalgaların hiçbiri aynı büyüklükte değildir ve süreleri 47 ila 60 yıl 
arasında değişmektedir. İlk dalga en uzun sürenidir.

Şekil 1: Mal Fiyatları Endeksi (1901-10=100)

Kaynak: Kondratieff ve Stolper, 1935: 106.
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Şekil 2 ise faiz getiren varlıkların kotasyonları ile ilgilidir. Bu şekilde Fransız devlet 
bonoları ile İngiliz devlet tahvillerinin kotasyonları yer almaktadır. Her ikisi de yüzyıllık 
bir trend göstermektedir. Şekilde, 9 senelik hareketli ortalamalar ile yumuşatılmış 
yüzyıllık trendin dalgalanmaları gözlenmektedir (Kondratieff ve Stolper, 1935: 3). Şurası 
bilinmektedir ki, faiz oranlarının dalgalanmalarında uzun konjonktür dalgaları geçerliyse, 
bono kotasyonlarının mal fiyatları ile ters yönlü hareket etmesi gerekmektedir. Yukarıdaki 
figürde de bono kotasyonları ve faiz oranlarının açık bir şekilde uzun dalga özelliği 
gösterdiği gözlenmektedir.

Grafikteki dalgalanma, Napolyonik Savaşlar’ın hemen ardından, mal fiyatları 
dalgalanmasının en tepe noktasına ulaştığı tarihlerde başlamaktadır. 1790’lardan 1813 
yılına kadar geçen süre, faiz oranlarının artış trendine tanık olmuştur. Bu dönem, mal 
fiyatları dalgasının da yükselişe geçtiği dönemdir. Bono kotasyonları dalgası 1813 yılından 
sonra yükselişe geçer veya diğer bir açıdan bakılacak olursa faiz oranları dalgası düşüşe 
geçer. Bu yükseliş 1940’ların ortalarına kadar devam etmektedir. Bono kotasyonlarının 
aşağı yönlü hareketi ise, 1844-45’ten 1870-74’e dek devam eder. Bu tarihten 1897 yılına 
kadar faiz getiren varlıkların piyasa fiyatı tekrar yükselişe geçmiştir ve dolayısıyla faiz 
oranları da düşmeye başlamıştır. Kotasyonların yeni düşüşü ise 1897’den 1921 yılına kadar 
devam etmiştir. Dolayısıyla faiz oranlarında uzun dalgaların varlığı açıkça gözlenmektedir. 
Ayrıca bu dalgalanmalar mal fiyatları dalgalanmaları ile de yakın ilişki içerisindedir 
(Kondratieff ve Stolper, 1935: 3 – 4).

Şekil 2: Faiz Getiren Varlıkların Kotasyonları

Kaynak: Kondratieff and Stolper, 1935: 107.

Kondratieff 1806 yılından itibaren İngiltere pamuk tekstili endüstrisinde çalışanların 
haftalık ücretlerini ve 1789 yılından itibaren İngiltere tarım çalışanlarının haftalık 
ücretlerini de incelemiştir. Orijinal ücret verisi altın bazına indirgenmiştir ve ardından 
1892 yılı baz alınarak endeks değerleri oluşturulmuştur. Şekil 3’te bu ücret serileri, 9 
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yıllık hareketli ortalamalar ile düzeltilerek trendden sapmalar cinsinden gösterilmektedir. 
Kondratieff, böylelikle tıpkı mal fiyatları ve faiz oranları gibi ücret hareketlerinde de uzun 
dalgaların geçerli olduğunu göstermeye çalışmıştır.

Şekil 3: İngiltere’de Ücretlerin Gelişimi

Kaynak: Kondratieff and Stolper, 1935: 108.

Kondratieff daha pek çok veriyi incelemekle beraber, tümünün böylesine açık uzun 
dalgalar özelliğini göstermediğini de itiraf etmiştir. Uzun dalgalar özelliğini gösteren diğer 
serileri, Fransa dış ticareti, Fransa Merkez Bankasının portföy ve mevduatları ile Fransız 
tasarruf bankalarındaki mevduatlardır.

2.3. Kondratieff’in İstatistiksel Bulguları

Kondratieff (1935) eldeki verilere yönelik yaptığı uzun konjonktür dalgası analizlerinden 
aşağıdaki istatistiki bulguları çıkarmıştır:

 ■ 18. yüzyılın sonundan itibaren incelenen serilerin hareketleri uzun dalgaları işaret 
etmektedir. Bulunan dalgalar rastlantısal olarak nitelendirilemez zira aynı döneme 
dair incelenen serilerin tümünde aynı senelerde benzer dalgalar gözlenmiştir.

 ■ Fiyatlar gibi serilerde ortalama düzeyinde etrafında dalgalanmalar gözlenirken; 
trend sergileyen serilerde dalgalanmalar büyümeyi hızlandırmakta veya 
yavaşlatmaktadır.

 ■ İncelenen pek çok seride dalgaların dönüm noktaları aşağı yukarı aynı tarihlere 
rastlamaktadır. Tablo 2’de ilgili bilgiler toparlanarak verilmiştir. Bu tablodan, 
bireysel ülke örneklerinde dalga hareketlerinin zamanlamasının birbirlerine ne 
kadar yakın olduğunu görmek mümkündür. Genel eğilimden sapmalar oldukça 
nadirdir.
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 ■ Tüm incelenen serilerde 3 temel uzun konjonktür dalgasının yükseliş ve düşüş 
tarihleri şunlardır:

 Birinci uzun dalga: 1780’lerin sonu veya 1790’ların başından 1810-17’ye kadar 
yükseliş sergilerken; düşüş 1810-17 yıllarından 1844-51 yıllarına kadar devam 
etmiştir.

 İkinci uzun dalga: 1844-51 yıllarından 1870-75 yıllarına kadar yükselmiş; 1870-75 
yıllarından 1890-96 yıllarına kadar da düşüş göstermiştir.

 Üçüncü uzun dalga: 1890-96’dan 1914-20 dönemine dek yükseliş sergilerken; düşüş 
muhtemelen 1914-1920 yıllarında başlamıştır.

 ■ Grafiklerde sergilenen uzun konjonktür dalgaları uluslararasıdır.

2.4. Kondratieff’in Dikkat Çektiği Ampirik Nitelikler

Kondratieff (1935) aşağıdaki ampirik niteliklere de dikkat çekmektedir:

 ■ Kapitalist ekonomilerde uzun dalgalar yükseliş ve inişleriyle ortaya çıkarlar. Uzun 
dalgaların yükselişi süresince refah artışı söz konusu iken; düşüşe geçişte depresyon 
söz konusudur.

 ■ Uzun dalgaların daralması boyunca, tarım genel bir kural olarak uzun bir 
depresyona girer. Napolyonik Savaşlar’ın ardından 1870’lerin başında ve Dünya 
Savaşı’nın ardından olan budur.

 ■ Uzun dalgaların daralması boyunca, geniş çaplı uygulaması bir sonraki dalganın 
yükselişinde gerçekleşen çok sayıda üretim ve iletişim tekniği buluş ve icatları 
yapılmaktadır.

 ■ Bir uzun dalganın başlangıcında, genel kural olarak altın üretimi artar ve dünya mal 
piyasası, yeni ve kolonyal ülkelerin asimilasyonu ile genişletilir.

 ■ Uzun dalgaların yükselişi döneminde kural olarak en zararlı ve yaygın savaşlar ile 
büyük devrimler ortaya çıkar.

2.5. Dünya Ekonomisinde Kondratieff Dalgaları

Dünya ekonomisinin Kondratieff konjonktür dalgalarına göre tanımlanması 
literatürde farklı bakış açılarına ve tanımlamalara göre zaman zaman yapılmıştır. 
Teknolojik yenilik ve icatlar bağlamında Kondratieff dalgalarını tanımlamaya çalışanlar 
literatürde oldukça fazladır ve her tanımlama yüksek sübjektiflik içerir (Tunzelmann, 
2000: 124). Aşağıdaki tabloda da Freeman ve Soete’nin (2003) bakış açısından teknolojik 
yenilikler temelinde dünya ekonomisinde tarihsel perspektifte uzun konjonktür dalgaları 
tanımlanmaktadır.
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Tablo 1: Birbirini İzleyen (Ardışık) Teknolojik Değişim Dalgaları

Uzun Dalgalar Temel Altyapının Anahtar Özellikleri

Yaklaşık 
Zaman 

Kondratieff 
Dalgaları

Bilim, Teknoloji, 
Öğretim ve 

Eğitim

Ulaştırma, 
Haberleşme

Enerji 
Sistemleri

Evrensel ve 
Ucuz Temel 

Faktörler

Birinci 

1780’ler – 
1840’lar

Sanayi Devrimi 
Tekstilde fabrika 
üretimi

Çıraklık, yaparak 
öğrenmek, 
resmî din dışı 
akademiler, 
bilimsel dernekler

Kanallar, at 
arabası yolları

Su gücü Pamuk

İkinci 

1840’lar – 
1890’lar

Buhar gücü ve 
demiryolları çağı

Profesyonel
makine ve inşaat
mühendisleri,
teknoloji
enstitüleri,
kitlesel ilköğretim

Demiryolları
(demir raylar)
ve telgraf

Buhar 
gücü

Kömür, demir

Üçüncü

1890’lar –
1940’lar

Elektrik ve
çelik çağı

Sanayi Ar&Ge
laboratuvarları,
kimyasallar ve
elektrik
makineleri, ulusal
Ar&Ge
laboratuvarları,
standartları
belirleyen
laboratuvarlar

Demiryolları
(çelik raylar) 
ve
telefon

Elektrik Çelik

Dördüncü

1940’lar –
1990’lar

Otomobillerde
ve sentetik
maddelerde
kitle üretim
çağı (Fordizm)

Büyük kamu ve
özel sektör
Ar&Ge’si kitlesel
yüksek öğrenim

Motorlu araç
yolları, radyo
ve TV,
havayolları

Petrol
Petrol, plastik
Maddeler

Beşinci
1990’lar - ?

Mikroelektronik
ve bilgisayar
ağları çağı

Veri ağları,
Ar&Ge’de küresel
ağlar, hayat boyu
eğitim ve öğretim

Enformasyon
otoyolları,
dijital ağlar

Gaz/Petrol
Mikroelekt-
ronik

Kaynak: Freeman and Soete (2003).
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Sanayi Devrimi’nin ilk dönemine tekabül eden birinci konjonktür dalgalanmasında 
makineleşme büyük ölçüde su gücüne dayalıdır ve tekstilde fabrikasyon üretim, yaygın 
sanayi faaliyetidir. İkinci Kondratieff dalgası ise hızla yayılan buhar gücünün diğer 
sanayilerde makineleşmeyi sağlaması ve yeni demiryolu altyapısını geliştirmesine 
dayanmaktadır. Elektrik sanayisinin ortaya çıkması ve kimya sanayisinde teknolojik yapı 
değişiklikleriyle, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri de oldukça önemli hale gelmiş 
ve böylelikle yeni bir uzun dalga tanımlanmıştır. Ar-Ge birimlerinin önemi otomobillerde 
ve sentetik maddelerde kitle üretim çağının, diğer bir deyişle Fordizm’in ortaya çıkışıyla, 
dördüncü konjonktür dalgası süresince büsbütün artmıştır. Nihayet yirminci yüzyılın son 
çeyreğinin belirleyici özelliği ise, ucuz mikroelektronik malzemeler temelinde, ekonominin 
bilgisayarlaşması olmuştur ve bu beşinci dalganın ne zaman sonlanacağına yönelik kesin 
bir genel görüş söz konusu değildir (Freeman and Soete, 2003: 24).

2.6. Kondratieff ve Yapısal Krizler

Kondratieff ’in uzun konjonktür dalgaları yaklaşımı, yapısal krizler ile de bağdaştırılan 
bir yaklaşımdır. Özellikle Schumpeter’in yorumuna göre “teknolojik değişimler seti” veya 
sanayi devrimleri uyumlanma için baskı yaratırlar. Eski teknolojiler ile çalışan ve değişime 
uyum sağlamayı beceremeyen firmalar ve firma grupları başarısız olurlar ve zaman içinde 
gözden kaybolurlar. Uyumlanma, zor ve yavaş bir süreçtir. Zira yatırımlar, krediler ve yeni 
yetenekler için olan talep hemen karşılanamaz. Bu ise, ekonomik çalkantı ve resesyon 
periyodunu beraberinde getirir.

Konjonktür dalgalarındaki aşağı yönlü hareket ve yıkım süreci “yaratıcı”dır, çünkü 
yeni teknoloji ve metotlar için yolu temizler. Ekonominin daha önce lider durumda 
olan sektörleri demode olmaya başlar ve yeni lider sektörler ortaya çıkarak ekonomiyi 
yeniden yapılandırırlar. Ekonominin sektörlerinin çoğunluğu, yeni bileşenler tarafından 
dönüştürüldüğünde, iyileşme dalgası ortaya çıkmaya başlar. John Hicks gibi pek çok 
ekonomistin savunduğu bu yorum, konjonktür dalgalarının düşüşe geçtiği dönemlerin 
“yapısal krizler”i ifade ettiğini iddia etmektedir. Ayrıca ekstra ekonomik faktörler olan 
savaşlar ve politik karışıklıklar da bu dönemlere tekabül etmektedir (Berend, 2002: 310).

3. Schumpeter

20. yüzyılın henüz başında ortaya attığı değişik ve ilgi çekici görüşleri ile iktisat bilimine 
farklı bir bakış açısı getiren Joseph Alois Schumpeter ekonomik kalkınma sürecinin nasıl 
tanımlanacağı üzerinde durmuş, özellikle yeniliklerin ve girişimcilerin önemine dikkat 
çekmiştir. Schumpeter’in kapitalizmin doğuşu, işleyişi ve gelişmesi ile ilgili analizleri 
kapitalist sistemin dinamizmini kavramak yolunda ortaya konmuş yaklaşımların en 
önemlisidir. Bir bakıma hem yenilik hem de girişimci kavramına yeni bir boyut getirmiştir. 
Öne sürdüğü görüşleri ile günümüzde de dünyada yaşanan ekonomik krizle birlikte adı en 
çok anılan iktisatçı olmuştur.
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3.1. Schumpeter’in Kalkınma Teorisi

Schumpeter; kalkınma teorisi modelini yenilik yaratma, satın alma gücü yaratma 
ve girişimci yardımıyla yenilikleri uygulama aşamaları olmak üzere üç temel aşama ile 
açıklamış, açıklarken de yenilik ve girişimci kavramlarının kalkınma sürecini nasıl 
etkilediğini incelemiştir. Ancak, bu açıklamadan önce Schumpeter’in kalkınma teorisinin 
neo-klasik teoriden ayrıldığı noktaları incelemek yerinde olacaktır.

Schumpeter’in kalkınma teorisi ile neo-klasik kalkınma teorisi temelde çok büyük 
farklılıklar göstermektedir. Schumpeter, neo-klasik teorinin gözden kaçırdığı önemli 
noktalardan biri olan kalkınma ve büyüme kavramları arasındaki farkı üretim fonksiyonunu 
yeniden şekillendirerek ortaya koymuştur (http://www.inovasyon.org/pdf/blm2.pdf: 7).

Kalkınmayı büyüme ile eş tutan neo-klasik teori, üretim fonksiyonunu sadece sermaye 
(K) ve işgücü (L) ile açıklamış, teknik bilgi ve organizasyonu veri kabul etmiş ve ölçeğe 
göre sabit getiriyi esas almıştır. Buna göre, neo-klasik üretim fonksiyonu, denklem 1’de 
gösterilmiştir.

Y=F(K,L)                                                               (1)

Kalkınma ile ilgili literatürde adı yenilik ve girişimci kavramlarıyla birlikte anılan 
Schumpeter’e göre ise; üretim işlemi kısmen maddi, kısmen de gayri maddi unsurlardan 
meydana gelmiştir. Maddi unsurlar yönünden ele alındığında temel üretim faktörleri olan 
sermaye (K), işgücü (L) ve toprak (N) dikkate alınmıştır. Neo-klasiklerden ayrıldığı nokta 
olan gayri maddi alanda ise teknoloji (T) ve sosyoekonomik unsurlar (U) yer almıştır.

Schumpeter, dinamik bir analiz çerçevesinde teknolojik ve sosyal faktörlere çok büyük 
önem vermiştir. Schumpeter’in üretim fonksiyonu denklem 2’de gösterilmiştir.

Y = f (K, L, N, T, U )                                                    (2)

Schumpeter bir ekonominin dinamik gelişimini etkileyen etkenleri iki gruba ayırmanın 
yararlı olacağını düşünmüştür. Bu şekilde büyüme ve kalkınma kavramları arasındaki fark 
da gün yüzüne çıkarılmıştır.

1. Faktör mevcutlarındaki değişmenin etkilerini denklemdeki ilk üç unsur yani sermaye, 
işgücü ve toprak simgelemektedir. Bu üç unsur Schumpeter tarafından büyüme unsurları 
olarak adlandırılmıştır.

2. Üretim fonksiyonundaki son iki unsur olan teknoloji ve sosyoekonomik unsurlar ise 
Schumpeter tarafından kalkınma ve gelişmenin unsurları olarak tanımlanmıştır.

Tüm bunların yanında, ayrıca Schumpeter kalkınmanın kesintisiz bir süreç olduğu 
yolundaki neo-klasik görüşü benimsememiş, aksine kalkınmanın yeniliklere bağlı 
kalacağını ve sık sık duraklayacağını savunmuştur. Ekonomik evrimin ve dolayısıyla 
gelişimin akış kanalları içinde kendiliğinden ve süreksiz olarak dengenin sarsılması, 
kayması ve yeniden başka bir noktada kurulması seklinde oluştuğunu iddia etmiştir 
(Anderson, 1997: 2). 
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3.2. Kalkınma Teorisi ve Yenilikler

Ekonomik hayatta önemli bir güç olan yenilik kavramı J. A. Schumpeter’in ilgilendiği 
konuların basında gelmektedir. Onun çözümlemesinin bir sonucu olarak yenilik, fikrin ele 
alınışındaki değişiklik ve ekonomik sürece yeni mallar ve kaynak bileşimleri sokulmasıyla 
ilişkilendirilmeye başlanmıştır.

Schumpeter, yenilik olgusunu teknik gelişme veya yeni kaynakların keşfi olarak 
tanımlamıştır. Daha genel bir ifade ile üretim fonksiyonunda meydana gelen ve (henüz 
keşfedilmemiş olanlar dâhil) mevcut üretim faktörleri ile yaratılmakta olan hâsılayı artıran 
herhangi bir değişme yenilik olarak kabul edilmiştir. Klasik ve en önemli kitabı olan 
Ekonomik Kalkınma Teorisi’nde yeniliği sınıflandırarak beş değişik yenilikten söz etmiştir:

1. Piyasaya yeni bir mal veya mevcut bir malın yeni bir tipinin veya kalitesinin 
getirilmesi,

2. Yeni bir üretim tekniğinin kullanılması (Bu yeni tekniğin daha henüz keşfedilmemiş 
olması şart değildir. Burada önemli olan bu tekniğin yeni uygulanıyor olmasıdır.),

3. Yeni bir piyasanın açılması,
4. Yeni bir hammadde yahut yarı mamul kaynağının bulunması,
5. Her hangi bir sektörün organizasyonunda yapılan bir değişiklik.

Schumpeter, yeniliklerin mevcut firmalar tarafından değil fakat var olan kaynaklar 
kullanılarak ortaya çıkarılacağını kabul etmiştir. Burada önemli olan yenilikler ile keşif ve 
icatlar arasındaki farkın göz ardı edilmemiş olmasıdır. Yenilikler herhangi bir keşif veya 
icadın ticari alanda uygulanmaya başlamasını ifade etmektedir. Oysa icat yapıcı bir etkiye 
sahiptir ve eğer kullanılmıyor, hayata geçirilemiyorsa bir yenilik oluşturmamaktadır. Bir 
icadın yenilik yaratabilmesi için mutlaka üretim faaliyetine uygulanması gerekmektedir 
(Savaş, 2000: 831-36).

Ona göre, modelinin ilk basamağı olan yenilik yaratımı aşamasında öncelikle 
kaynakların tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu da yeni bir soruna yol açmaktadır. Piyasada 
yeni olan firmanın bunları satın alabilmeye yetecek hâlihazırda kazancı bulunmayacağı için 
krediye ihtiyaç duyması kaçınılmazdır. Bu aşamada devreye girişimci kavramı girmekte ve 
modelin ikinci aşaması olan satın alma gücü yaratılması aşamasına geçilmektedir.

3.3. Kalkınma Teorisi ve Girişimci

Firmanın yenilik yaratmak için ihtiyaç duyduğu krediyi sağlamanın iki yolu 
bulunmaktadır. Birinci yol, sermaye sahibinin yeniliği doğrudan kendisinin karşılamasıdır 
ki bu tip sermayedara serüvenci sermayedar denilmektedir. İkinci yol ise, firmanın 
gerekli kaynak için finans kurumlarına başvurmasıdır. Schumpeter, yeniliğin yönetimini 
bu şekilde üstlenen ekonomik aktörlere girişimci adını vermektedir. Belli bir meslek 
adamından çok, bir görevi üstlenen kişi olan girişimci, yenilikleri uygulamak, gerekli 
yatırımları yapmak ve bu yatırımlar sonucu ortaya çıkan risklere katlanmak zorundadır.                                                                 
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İş hayatındaki yöneticilerin büyük bir kısmı, işlerini geleneksel yöntem, araç ve düşüncelerle 
yürüttükleri için girişimci sayılmamaktadırlar. Aynı şekilde, sadece risk yönetmekle görevli 
olan kişilerde girişimci sayılmamaktadır (Langlois, 1987: 11-13). Kısacası girişimcilerin 
asıl görevleri, yeni ürünlere ve yeni üretim yöntemlerinin kullanılmasına, yeni sanayi 
organizasyonlarının kurulmasına ve yeni pazarların açılmasına öncülük etmektir.

Schumpeter kalkınma teorisinde, sermayeyi yaratan etkenin yeni satın alma güçleri 
olduğunu savunmuş ve yeni satın alma gücü yaratılmasını modelinin ikinci aşaması olarak 
belirlemiştir. Modelin son aşamasında ise, yenilikçi sağladığı tüm kredi ve kaynaklarla 
yeni bir üretim tekniği oluşturmakta ve bu tekniği üretim sürecine dâhil etmektedir. 
Bu anlamıyla girişimcinin karar süreci kâr maksimizasyonu odaklı neo-klasik karar 
sürecinden ayrılmaktadır. Schumpeter’in girişimcisi için “yeni” sonucunda ortaya çıkacak 
olanlar ancak hayal edilebilir düzeydedir. Yeni bir plan ve uygulama ile ortaya çıkmak ile 
adet olan yöntemle hareket etmek; bir yol yapmak ile yolda yürümek kadar birbirinden 
farklıdır.

Schumpeter, bu noktada girişimcinin borç alarak yeni bir ürün veya teknik yaratıp, 
hâlâ nasıl kâr elde edebileceğini sorgulamış ve cevabı yine sistemin içinde bulmuştur. 
Bankadan borçlanma yoluyla veya serüvenci sermayedarın para yatırmasıyla yaratılan 
yeni satın alma gücü, yani kredi ekonomik sistemi etkilemektedir. Piyasaya enjekte edilen 
yeni satın alma gücü her şeyin ötesinde fiyat düzeyi üzerinde etkili olmaktadır (Alada, 
2001). Teknolojik yenilik ise girişimciye maliyet avantajı sağlamaktadır. Girişimcinin kârı, 
maliyetlerin üstünde kalan bölümden oluşmakta ve girişimci açısından harcamalarla satış 
tutarları arasındaki fark olarak ifade edilmektedir. Schumpeter, bu durumun Walras’ın 
döngüsel akışındaki dengede var olmadığını öne sürmüştür. Döngüsel akışta toplam 
satışlar maliyetleri ancak karşılayacak kadardır ve dengede üreticiler ne kâr elde etmekte 
ne de zarar elde etmektedirler (Anderson, 1992). Ancak, Schumpeter’e göre girişimci 
başarılı olduğu takdirde döngüsel akıştaki elemanlara göre daha üstün olan teknoloji gibi 
yenilikleri kullanmakta ve elde ettiği toplam gelir her zaman toplam maliyetlerinin üstünde 
oluşmaktadır. Sonuçta ekonomide yaratılan net kredi gelişmeden kaynaklanmaktadır. 

Dengenin bozulması, net girişimci kârı, net kredi, ekonomiyi yeni bir dengeye doğru 
yönlendirmiştir. İlerleyen dönemde yeni iş sahasında oluşan kârların cazibesi diğer firmaları 
da bu sahaya çekecektir. Endüstrinin yeniden yapılanmasına neden olacak bu oluşum 
demode iş sahalarına üstün gelerek onların yok olmasına ve muhtemelen işsizliğe sebep 
olacaktır. Bu ilerlemelerin sonucunda ekonomi yeni bir dengeye ulaşacaktır. Schumpeter 
bu süreci Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi adlı kitabında yaratıcı yıkım süreci olarak 
adlandırmıştır. Bu süreci yaratıcı yıkım olarak adlandırmasının nedeni, sürecin teknolojik 
yeniliklere dayalı olduğu için yaratıcı, ancak, teknolojik değişimlere ayak uyduramayan 
firmalar, eski teknolojiler hatta sektörler ekonomiden ayıklandığı için sürecin bu kesimler 
açısından yıkım olarak nitelendirilmesidir (Anderson, 2004). Kapitalizm açısından hayati 
önem taşıyan yaratıcı yıkım süreci şu şekilde özetlenmektedir:
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1. Piyasada yeni olan ürün hali hazırda var olan ürünlerin talebinden çalacaktır.
2. Yeni ürüne eski rakiplerine oranla daha yüksek fiyat uygulanabilmektedir.
3. Ürünün ilk taklitçileri her fiyatı kabul etmeye hazır olacaklardır.
4. Ürün standartlaşmaya, sıradanlaşmaya başlayınca fiyatlar önemli ölçüde düşecektir.
5. Piyasa paylarını koruyabilmek için devamlı bir gelişme gerekmektedir.
Başlangıçta yeni olan ürünün yerini hep daha gelişmiş olan başka bir ürün alacaktır. Bu 

şekilde yaratıcı yıkım süreci işleyecektir.

3.4. Konjonktür Teorisi

Schumpeter, Kondratieff ’i takip ederek yaklaşık elli yıllık gelişme dönemlerini 
döngüler veya devreler olarak tanımlamıştır. Tüm bu devreleri araştırma ve yenilikleri 
kapsayan teknolojik değişim dalgalarının toplamını ise “ardışık sanayi devrimleri” olarak 
adlandırmıştır (Freeman ve Soete, 2003: 21).

Schumpeter, konjonktür teorisini 1939’da yayınladığı İktisadi Döngüler adlı kitabında 
açıklamıştır. Bu teoriye göre, yenilikler olmazsa, ekonomik yaşam, durgun denge halinde 
kalacak, döngüsel akımlar her yıl aynı şekilde ve aynı büyüklükte yaşanmaya devam 
edecektir. Sonuçta, kâr ve faiz olguları yok olacak ve servet birikimi duraklayacaktır. Ancak 
girişimci, kâr güdüsü ile hareket ettiği için yenilik yaratarak bu durgun durumu ekonomik 
kalkınmanın dinamik sürecine dönüştürecektir. Bunun için de, geleneksel dairesel akımı 
değiştirerek emek ve toprağı yatırıma yönlendirecektir. Ayrıca, bu süreçte yaratılan tasarruf 
miktarı yeterli olmadığı için kredi kaynaklarına başvuracaktır. Böylece ekonomik sistemin 
içinde, dinamik bir hareketlik yaratacak bir kaynak ortaya çıkacaktır (Schumpeter, 1939).

Schumpeter’in konjonktür teorisinde artık dalgalanmalar dairesel değil devresel hale 
gelmiştir. Ekonomide dalgalanmalar; refah, durgunluk, bunalım ve canlanma olarak dört 
ayrı safhada incelenmektedir. Bu süreç içerisinde yatırımlar esas olarak refah safhasına 
geçişi ifade etmektedir. Ekonomi yüksek konjonktür noktasında yani refah safhasında, 
bir taraftan kredi ile finanse edilen yeniliklerin faktör fiyatlarının artması; diğer taraftan, 
teknik yenilikler nedeniyle piyasaya çıkan üretim sonucu mal fiyatlarının düşmesi ile karşı 
karşıya kalmaktadır. Bu devrede finansman sağlamak için yeni talepler olmayacağından, 
mal fiyatları ile faktör fiyatları arasındaki ilişki, yenilikleri kararsız hale getirmektedir. Bu 
safhada ekonomide zararlar ortaya çıkacak ve maliyet fiyat dengesi yeniden sağlanıncaya 
kadar ekonomi bir durgunluk devresi içine girecektir. Tüm bunların ardından bambaşka 
bir yenilik dalgası ortaya çıkacak, ekonomi canlanacak ve devresel dalgalanma yeniden 
başlayacaktır (Thompson, 1990: 215-217).

Schumpeter İktisadi Döngüler adlı kitabında, bir yandan elli yıl kadar süren “Kondratieff ” 
uzun dalgalarının varlığını kabul ederken diğer yandan da, Kondratieff ’in açıklamasından 
farklı bir açıklama getirmektedir. Schumpeter’e göre, her konjonktür döngüsü hem o 
dönemdeki teknolojik farklılıklar hem de yaşanan tarihsel olayların farklılığı nedeniyle 
birbirinden farklıdır. Schumpeter her dalganın benzersiz hareketini incelemekle beraber 
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aynı zamanda da bu dalgalanmaları yaratan sistemin özelliklerini incelemeye çalışmıştır. 
Kondratieff ’ten farklı olarak, uzun dalgalar için bir teori oluşturmuştur. Schumpeter bir 
sektörde meydana gelen yeniliklerin sektörün maliyetlerini azaltarak fiyatlarda düşüş 
yarattığını ve reel ücretlerin yükselmesine neden olduğunu savunmuştur. Dolayısıyla 
kapitalist büyümenin motorunun teknolojik yenilikler olduğunu belirtmiştir (Schumpeter, 
1939).

Tablo 2: Schumpeter’in Uzun Dalga Sınıflamasa

Dönem Birinci Dalga İkinci Dalga Üçüncü Dalga Dördüncü Dalga

Refah 1787-1800 1843-1857 1898-1911 1848-1966

Durgunluk 1801-1813 1858-1869 1912-1924/5 1966-1973

Bunalım 1814-1827 1870-1884/5 1925/6-1939 1973-

Canlanma 1828-1842 1886-1897 1940-1947

 

Kaynak: Kuznets (1940: 261).

Schumpeter İkinci Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra ölmüş olması nedeniyle 
sadece ilk üç dalgayı inceleyebilmiştir. Schumpeter’e göre, yenilik tabanlı bir refah süreci 
durgunluğa yol açacaktır. Durgunluğu bunalım dönemi izleyecek ve ardından canlanma 
başlayacaktır. Bu canlanma dönemi girişimcilere yeni teknolojik yenilikler yaratma 
çabaları için öncü olacaktır. Schumpeter’in 1939’da biten sınıflaması 1980 yılında J. J. Van 
Duijn tarafından genişletilmiştir (Thompson, 1990: 215-220). Uzun dalgalar ile ilgili teori 
daha sonra Simon Kuznet tarafından geliştirilmiştir (Rostow, 1975: 719-722). 

Schumpeter kapitalist sistemde bulunan dalgalanmaları uzunlukları bakımından da 
incelemiş ve bu sistemde 3 değişik tip dalgalanma bulunduğunu ifade etmiştir:

1. Kitchin dalgaları: Genellikle 3-4 yıl süreli kısa devresel dalgalanmalardır.
2. Juglar dalgaları: 7-11 yıl süreli devresel dalgalanmalardır.
3. Kondratieff dalgaları: 50 -60 yıl süreli uzun devresel dalgalanmalardır.

Schumpeter’e göre uzun dalgaların içerisinde 10 yıllık altı ayrı dalgalanma mevcut 
olabilir. Bu dalgaları Juglar Dalgaları olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Juglar dalgaları 
içerisinde de 40 aylık 3 ayrı dalgalanma da bulunabilir bunlara da 40 aylık dalgalanmalar 
ismini vermiştir (Schumpeter, 1935 : 2-10).  

Schumpeter’in girişimcinin rolü ve yeniliklerin önemi ile anlatmaya çalıştığı konjonktür 
dalgalanmaları, kapitalist bir ekonominin dinamik gelişme sürecini gösteren özelliklerini 
oluşturmaktadır.
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3.5. Kapitalizmin Yıkılışı İle İlgili Görüsleri

Schumpeter da Marks gibi kapitalizmin yıkılacağını savunmaktadır ancak bu yıkımın 
nedenleri bakımından Marks’tan ayrılmaktadır. Schumpeter’i asıl endişelendiren 
kapitalizmin gösterdiği üstün başarı olmuştur. Çünkü bu başarının kendi kendini yıkacak 
bir duruma geleceğini düşünmüştür. Kapitalist sistemde gelir ve ücretlerin artması 
sonucunda firmaların ölçeği büyüyecek ve firmaların idaresi sermayedardan yöneticilere 
geçecektir. Refah düzeyi artan işçiler kapitalist sisteme karşı tutum gösterecekler ve sonuç 
olarak kapitalizm yerini sosyalizme bırakacaktır (Savaş; 2000: 833).

Schumpeter kapitalizmin ekonomik ve toplumsal temellerini sarsacak olan üç ana 
nedenin varlığından söz etmiştir. Bunlar;

1. Girişimcilik fonksiyonunun demode olması,

2. Korumacı politik unsurların vereceği zarar ve

3. Kapitalist toplumun kurumsal yapısının çökmesidir.

Schumpeter yeniliklerin yerini geleneksele bıraktığını belirtmiş ve bu kapsamda 
girişimcinin gelişmeyi otomatikleştirdiği için kendi fonksiyonunu kaybettiğini 
savunmuştur (Keen, 2005). Ayrıca geleneksel korumacı politikaların büyük firmaların 
gelişmesine izin verip küçük ve orta boy firmaların ortadan kalkmasına neden olduğunu 
ifade etmiştir. Schumpeter’in öne sürdüğü kapitalizmi sarsacak bir başka neden ise, 
kapitalist toplumun kurumsal yapısına zarar verilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Schumpeter, kapitalizmin, gücünü değişimden aldığını eserlerinde sıkça belirtmektedir. 
Kapitalizmin sürekliliği için ekonomik değişmelerin kesintiye uğramadan devam etmesi 
gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu durumu kısıtlayıcı yasalar ve politikalar kapitalizmi 
devlet kapitalizmine sürükleyeceğini öne sürmektedir (Savaş, 2000: 831-6).

Schumpeter’in bu görüşleri çok etkili olmuş ve çeşitli eleştirilere yol açmıştır. 
Eleştirilerin büyük bir kısmı daha çok Keynesyen teori taraftarlarından kaynaklanmış ve 
maliye politikası ile para politikasının gerekliliğini ve kapitalizm ile bağdaşabilir olduğunu 
savunmuştur. Diğer eleştiriler ise, Schumpeter’in teorisini dayandırdığı yenilik ve girişimci 
kavramlarına yönelik olmuş ve kapitalizmin yıkılışının nedeninin sınıf çatışması olacağı 
yeniden vurgulanmıştır.

4. Wallerstein: Modern Dünya Sisteminin Döngüsel Ritimleri

Immanuel Wallerstein, birçok sosyologdan farklı olarak dünya ekonomisini tarihsel bir 
sistematik içerisinde incelemiştir (Oktik ve Kökalan, 2001: 121). Wallerstein’ın kapitalist 
bir dünya ekonomisi olarak adlandırdığı “Modern Dünya Sitemi” şu ana başlıklar altında 
özetlenebilir (Wallerstein, 2000: 44-6):
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 ■ Modern dünya sistemi, kapitalist bir dünya ekonomisidir; yani sonsuz sermaye 
biriktirme dürtüsünün etkisi altındadır.

 ■ Bu sistem 16. yüzyılda doğdu ve başlangıçta Avrupa’nın büyük kısmı (Rus ve 
Osmanlı İmparatorlukları hariç) ve Amerika kıtasının bazı bölümlerinde geçerliydi. 

 ■ Doğu Asya bu sisteme dâhil olan son bölgeydi ve bu ancak 19. yüzyılın ortalarında 
gerçekleşti ki modern dünya sistemi ancak bu tarihten sonra bütün dünyayı 
kapsayan ilk dünya sistemi oldu.

 ■ Kapitalist dünya sistemi, merkez–çevre ilişkilerinin hâkim olduğu bir dünya 
ekonomisi ve devletlerarası bir sistem çerçevesindeki egemen devletlerin 
oluşturduğu bir siyasi yapı içerisinde kurulur.

 ■ Kapitalist sistemin temel çelişkileri, sistem süreci içerisinde, bu çelişkileri 
sınırlamaya hizmet etmiş bir dizi döngüsel ritimle ifade edilmiştir.

 ■ Bu döngüler birikim ve iktidar mevkilerinde düzenli, ağır ilerleyen ama önemli 
coğrafi kaymalara yol açmış ancak, bu kaymalar sistem içerisindeki temel eşitsizlik 
ilişkilerini değiştirmemiştir.

 ■ Sistemdeki dalgalanmaların, artık sistemin kurumlarının yaşayabilirliklerinin 
yenilenmesini garanti altına alamayacağı ölçüde genişleyip kararsızlaştıkları bir 
noktada, bir geçiş dönemi yoluyla, sistemin yerine bir ya da birkaç sistem geçecektir.

Wallerstein’ın modern dünya sistemi teorisi, İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden 
dönemde kalkınma teorisinin temellerini oluşturan “dualistik” nosyonlara tepki olarak 
doğmuştur. Dualistik yaklaşımın temel teorik dayanağı, Nobel İktisat Ödülü sahibi Arthur 
Lewis’in “Ekonomik Büyümenin Teorisi” (The Theory of Economic Growth) adlı çalışması 
olmuştur. Çalışmanın temel varsayımı, geri kalmış ülkelerin modern ve geleneksel sektörler 
olarak ikiye ayrılabileceği ve buna bağlı olarak ekonomilerin modernizasyonunun, 
kaynakları geleneksel sektörlerden modern sektörlere kaydırarak gerçekleştirilebileceği 
(ithal ikameci sanayileşme) düşüncesine dayanmaktaydı. Bu anlayışa bir tepki olarak 
doğduğunu söylediğimiz modern dünya sistemi, ekonominin dualistlerin zannettiği gibi 
iki farklı sektörden oluşmadığını, her iki sektörün de daha büyük bir bütünün (kapitalist 
ekonomik sistem) parçası olduğunu öne sürmektedir (Worsley, 1980: 298).

Modern dünya sisteminin 16. yüzyılda doğduğu ve 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar da 
tamamlanmış olmadığı Wallerstein tarafından dile getirilmektedir. Tüm dünyada geçerli 
olmayan bir sistemin, nasıl dünya sistemi olarak adlandırıldığı da bir eleştiri konusudur. 
Wallerstein’a göre bir dünya sisteminin bütün dünyada uygulanıyor olması gerekmemektedir. 
Bir sistemin “dünya sistemi” olarak adlandırılması için devletlerin siyasi sınırlarıyla 
belirlenmiş seviyenin üzerinde hüküm sürüyor olması yeterlidir (Worsley, 1980: 299).

Fakat bu analizde, 16. yüzyıldan günümüze kadar hüküm sürmüş olan devletler ve bu 
devletlerin siyasi sınırları görmezden gelinip (ki bu, devletlerin tarihlerini ve toplumlarını 
da görmezden gelme anlamına gelmektedir) tek bir sistemin bütün bu karmaşık ilişkileri 
açıklaması beklenmektedir (Skocpol, 1977: 1080). Wallerstein, ulus devletleri, tek bir 
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kapitalist sistemin farklı işlevlerini yerine getiren parçaları olarak görmektedir. Bu 
parçaların işlevleri, çevre ve merkez ülkelerdeki emeğin uluslararası işbölümü tarafından 
belirlenmektedir (Worsley, 1980, s.300). Modern dünya sistemi içerisindeki bu farklı 
çıkarlara sahip parçaların her zaman ve her yerde sistemin devamlılığını sağlayacak şekilde 
hareket ettiklerini varsaymak zordur (Worsley, 1980: 300-5).

Wallerstein’ın analizinde çevre ülkelerdeki işgücü, modelin temelini oluşturmaktaydı. 
Wallerstein’a göre, kölelik, serflik, ücretli işçilik gibi tüm formlar kapitalist işgücü 
ilişkileridir. Birçok iktisatçı Wallerstein’ın bu tanımlamasına karşı çıkmış ve ücretli 
işçiliğin kapitalizmin ileri safhalarında ortaya çıktığını; kölelik, serflik gibi uygulamaların 
ise kapitalizmle ilişkili olmadığını söylemişlerdir. Ayrıca, zaman içerisindeki jeopolitik 
baskılar, savaşlar vb. kısıtların görmezden gelinmesi modelin bir diğer eleştiriye açık 
yönüdür (Skocpol, 1977: 1080).

Wallerstein’a göre tarihsel bir sistem olarak kapitalizm, yıktığı ya da dönüştürdüğü 
önceki tarihsel sistemlere göre ilerlemeyi temsil ettiği doğru değildir. İlerlemenin 
çözümlenmesindeki sorunlardan biri, önerilen tüm ölçülerin tek yanlılığıdır. Bilimsel ve 
teknolojik ilerlemenin yadsınmaz ve nefes kesici olduğu söylenir, bu da, özellikle çoğu 
teknik bilginin kümülatif olması dolayısıyla doğrudur. Ancak Wallerstein, evrenselcilik 
ideolojisinin tüm dünyada yükselişi içerisinde ne kadar bilgi yitirmiş olduğumuzun ciddi 
olarak hiç tartışılmadığını söylemektedir (Wallerstein, 2006: 83-4).

Özet olarak Wallerstein’ın bu sistemde kilit olarak kabul ettiği öğe sermayedir. Sistemde 
büyüklüğü ne olursa olsun bütün meta zincirleri devlet sınırlarını aşmış durumdadır. 
Wallerstein, üretilmekte olan kârın, bir bölgeden diğerine aktarılmasının merkez–çevre 
ilişkisini de açıkladığını söylemektedir (Oktik ve Kökalan, 2001: 126).

Wallerstein, sistemin temel çelişkisini şu şekilde dile getirmiştir:

“Tüm kapitalistlerin çıkarı, tüm üretim maliyetlerinin düşürülmesinde yatar gibi 
görünmesine karşılık, gerçekleştirilen maliyet düşüşleri sık sık bir takım kapitalistleri 
diğerleri karşısında üstün duruma getirmiş, bu nedenle de bazı kapitalistler genel 
farkın büyük olması uğruna küçük bir paya razı olmak yerine daha küçük bir genel 
fark içerisinde kendi paylarını büyütmeyi yeğlemişlerdir. Üretim maliyetlerini 
düşürmek için harcanan çaba, sıklıkla para akışını ve dağıtımını da aksatarak, 
birikim sürecinin tamamlanması için gerekli olan alıcı artışındaki sürekliliği 
önlemiştir. Bu nedenle, herkesin kendi çıkarının peşinde olduğunu söylemek yeterli 
değildir. Kendi çıkarları, bireyleri genellikle ve tümüyle ‘akılcı’ bir biçimde zıt yönde 
etkinliklere girişmeye itmektedir.” (Wallerstein, 2006: 14)

Bu açıklamaların ışığı altında, Wallerstein, kapitalizmin “homo economicus” 
yetiştirdiğini ancak, bu insanın kafasının bir miktar karışık olduğunu eklemiştir. Sistemdeki 
eşitsizlikler Wallerstein tarafından şu şekilde anlatılmaktadır:
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“Ücretli işçilerin işi kabul etmede katlanabilecekleri düzey, içerisinde bulundukları 
hanenin türüne göre olmuştur. Kabul edilebilecek en düşük ücret eşiği adını 
verebileceğimiz bu eşikte görülen farkın nedeni, hayatta kalma ekonomisi ile 
ilgilidir. Proleter hanehalkının öncelikle ücret gelirine bağlı olduğu durumlarda bu 
ücret, hayatta kalmanın ve yeniden üretimin gerektirdiği en az giderleri karşılamak 
durumundadır. Oysa ücretlerin toplam hane gelirindeki payı daha küçükse, bireyin 
hane gelirine, reel gelirdeki oransal payından daha az katkıda bulunan bir ücret 
karşılığında kabul etmesi akla uygun olmuş, kabul etmemesi halinde o ücretli işin 
yerini, daha az gelir getiren işlerin alması gerekmiştir.” (Wallerstein, 2006: 16). 
Kapitalizm, ampirik gözlemle, bir bütün olarak sistemde sırayla birbirinin yerini alan 

bir büyümeler ve durgunluklar çevrimine benzemektedir. Bunlar, kapitalist organizmanın, 
temizleyici oksijeni içine çekip, zehirli atıkları dışarı veren soluk alma mekanizmaları 
gibidir. Biriken atıklar, eşitsiz değiş tokuş süreci yoluyla ve yeniden siyasal kabuk bağlayan 
iktisadi verimsizliklerdir. Temizleyici oksijen ise, meta zincirlerinin düzenli bir biçimde 
yeniden yapılandırılmasının olanak verdiği daha etkin kaynak dağılımıdır (Wallerstein, 
2008).

En önemli iki döngüsel ritim: 
 ■ Birincil kâr kaynaklarının, üretim alanı ile finans alanı arasında gidip geldiği 50–60 

yıllık Kondratieff döngüleri
 ■ Küresel düzenin art arda gelen, her biri kendine özgü bir kontrol şekline sahip 

garantörlerin yükseliş ve çöküşlerini içeren 100-150 yıllık hegemonik döngüler

Wallerstein’e göre hegemonik döngüler bakımından, Birleşik Devletler 1873’ten itibaren 
yükselen bir hegemonya mücadelesi içindeydi, 1945’te tam bir hegemonik üstünlüğü elde 
etti ve 1970’lerden itibaren yavaş yavaş düşüşe geçti. George W. Bush’un çılgınlıkları bu 
yavaş düşüşü ivmelendirdi. Dünya, Kondratieff B devresinden 1945’te çıktı ve modern 
dünya sistemde A evresine hızlı bir giriş yaptı. 1967-73 aralığında en yükseğe ulaştı ve 
düşmeye başladı. Halen içinde olduğumuz B evresi, önceki B evrelerine göre oldukça 
uzun sürdü. Kondratieff B evresinin özelliklerini 1970’lerden beri yaşadığımızdan iyi 
biliyoruz. Üretici faaliyetlerden, özellikle de en kârlı olduğuna inanılanlarından elde edilen 
kâr oranları düşer. Sonuç olarak, yüksek kâr elde etme beklentisindeki kapitalist, temelde 
spekülasyon üzerine dönen finansal alana yönelir. Üretim faaliyetleri, kârlılığı daha da 
düşmesin diye, merkez bölgelerden dünya sistemin başka bölgelerine taşınır ve daha düşük 
personel maliyetlerini daha düşük işlem maliyetleri ile öderler. Bu, Detroit’teki, Essen’deki, 
Nagoya’daki işler ortadan yok olurken, fabrikaların neden Çin’de, Hindistan’da, Brezilya’da 
çoğaldığını açıklıyor. Spekülatif balonlara gelince, bazı insanlar onlardan çok para kazanır 
ve spekülatif balonlar er ya da geç patlar. Bu Kondratieff B evresinin neden bu kadar uzun 
sürdüğü sorulursa cevap, ABD Hazinesi ve Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu ve 
onun Batı Avrupa’daki işbirlikçileri ve Japonya gibi güçlerin piyasaya dünya ekonomisini 
destekleyici düzenli ve etkili müdahalelerde bulunmalarında aranmalıdır: 1987 (hisse 
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senedi krizi), 1989 (tasarruf ve kredi çöküşü), 1997 (Doğu Asya finansal krizi), 1998 
(Uzun Vadeli Sermaye Yönetimi fiyaskosu). Bu güçler, önceki Kondratieff B evrelerinden 
öğrendikleriyle sistemi yenebileceklerini düşündüler. Ne var ki bunu başarmak, doğası 
gereği bir yere kadar mümkündü (Wallerstein, 2008).

Wallerstein’ın oluşturduğu bu teori, bugün içerisinde bulunduğumuz dünyayı tanımak 
açısından oldukça kapsamlı bir teori olup, ekonomik ve tarihsel kökenleriyle birlikte 
ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. İçinde yaşadığımız krizle ilgili olarak aşağıdaki sözleri 
oldukça iddialıdır (Wallerstein, 2008):

“500 yıldan fazladır kapitalist üretimin üç ana maliyetinin -personel giderleri, 
girdiler ve vergi- muhtemel satış fiyatları kadar kesintisiz artmış olmasıdır ki, ciddi 
sermaye birikiminin temeli olan tekelvari üretimlerden yüksek kârlar elde etmek 
bugün bu yüzden imkânsızdır… Modern dünya sistemi, tarihsel bir sistem olarak 
ölümcül bir krize girmiştir ve varlığını elli yıl daha sürdürmesi pek muhtemel 
değildir. Gelgelelim, sonucu belirsiz olduğu için, sonuçta ortaya çıkacak sistemin 
şu anda içinde yaşadığımız sistemden daha iyi mi yoksa daha kötü mü olacağını 
bilmiyoruz... Geçiş döneminin ağır sorunlarla dolu korkunç bir dönem olacağını 
biliyoruz. Sistemin (karmaşıklık teorisinin diliyle konuşmak gerekirse) çatallandığı 
bu noktaya gelindiğine ne olur? İlk sonuç, dünya sistemimizin şu an yaşamakta 
olduğu ve muhtemelen bir 20-25 yıl daha yaşayacağı aşırı bir kaotik karmaşıklıktır.”

Wallerstein’in 2009 krizi ile ilgili beklentileri de aşağıda özetlenmiştir (Wallerstein, 
2008):

 ■ Korumacı bir dünyaya doğru gidiyoruz (küreselleşme denen şeyi unutun). 

 ■ Üretimde hükümetin çok daha doğrudan rol oynadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz.

 ■ Kaynakların, hükümet odaklı popülist bir yeniden dağıtımına doğru gidiyoruz. 
Ortanın solunda sosyal demokrat bir hal de alabilir, aşırı sağ otoriter bir hal de. 

 ■ Devletlerin içinde daha da küçük paylar üzerine çıkan akut sosyal çatışmalara 
doğru gidiyoruz.

 ■ Kısa vadede, genel olarak çok hoş bir tablo görünmüyor.

5. Sonuç

İktisadi gelişmelere koşut gelişen iktisat teorilerinin kriz temelli açıklamalarına 
bakıldığında, ekonomik krizlerin nedenleri ve etkilerinin tespitine yönelik analizlerin 
daima özel önem arz ettiği görülmektedir. Kondratieff, Schumpeter ve Wallerstein gibi 
büyük iktisatçıların ise çeşitli teoriler geliştirerek kriz açıklamalarına ve politika arayışlarına 
katkıda bulundukları görülmektedir. İktisat teorisindeki tüm bu gelişmeler ise 21. yüzyılda 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin neoliberal politikaları benimsemesine yol açmıştır. 
Öte yandan bu yüzyılın başında patlak veren küresel finans krizi, uygulanan politikaların 
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eksik ve aksak yanlarını da gözler önüne sermiştir. Sonuçta uygulanan politikalarda 
gelinen noktanın, Büyük Buhran tarzı küresel çaplı krizlerden kaçınmaya yetmediği 
görülmüştür. Bu durum ise politikacıları, günümüz ekonomilerinde uygulanabilecek yeni 
politika sentezlerine yönelmeye itmiştir. Bu nedenle günümüzde geçmiş kriz teorilerinin 
yeniden incelenmesi ve günümüz koşulları ile uyumlu politikalar geliştirilmesi özel bir 
önem kazanmıştır. Her ne kadar küresel finans krizi sonrası neokeynesyen politikalar 
gündeme gelmiş ve devletin gerektiği zamanlarda piyasalara müdahale etmesi yaklaşımı 
birçok ülkede benimsenmiş olsa da halen ekonomilerde –özellikle finans piyasalarında- 
devletin müdahale edemediği kırılgan noktalar bulunmaktadır. Bitcoin gibi yeni finansal 
araçların oluşması, Sanayi 4.0 ile üretim ve endüstrilerin yeni bir sürece girmiş olması, 
bilişim sektörü temelli yeni mesleklerin ve iş alanlarının ortaya çıkışı ve tüm bunlarla 
ilgili yasal altyapıların henüz tamamlanmamış olması, küresel piyasalarda tehdit unsurları 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ise küresel piyasaların daima şiddetli krizlerin 
tehdidi altında olacağını gözler önüne sermektedir. 
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Özet

Bu çalışmanın amacı İslami izleme kriterlerinin İslami endekslerin çeşitlendirme 
düzeyi üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığının ve eğer varsa kayıp 
çeşitlendirmenin yatırımcılara ilave maliyet yükleyip yüklemediğinin araştırılmasıdır. 
Türkiye, Malezya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere örneğindeki İslami ve 
konvansiyonel endeksler portföy teorisi modelleri vasıtasıyla incelenmiştir. Ampirik 
bulgulara göre, İslami endekslerin çeşitlendirme düzeyinin konvansiyonel muadilleri 
kadar iyi olmadığı anlaşılmaktadır. Yani izleme kriterleri sebebiyle kısıtlanan yatırım 
yapılabilir varlık evreni çeşitlendirme prensibi açısından İslami endeksleri dezavantajlı bir 
konuma sokmaktadır. Ancak analiz döneminde İslami endekslerin çeşitlendirme kaybını 
telafi ettiği görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen bulgular, İslami endeks 
yatırımcılarının ilave maliyetlere katlanacağı iddiasını desteklememektedir.
Anahtar Kelimeler: İslami Finans, İslami Endeksler, Çeşitlendirme Prensibi
JEL Sınıflandırması: G11, G12, G15

An Examination on the Diversification Level of Islamic 
Indices

Abstract

The purpose of this study is to investigate whether Islamic screening criteria have an 
adverse effect on the level of diversification of Islamic indices, and if so, whether the lost 
diversification adds extra costs to the investors. Islamic indices and their conventional 
counterparts have been examined through portfolio theory models in the case of Turkey, 
Malaysia, the United States and the United Kingdom. According to empirical findings, it is 
understood that the level of diversification of Islamic indices is not as well as conventional 
counterparts. In other words, the universe of investable assets restricted by filtering criteria 
has led Islamic indices disadvantageous position in terms of diversification principle. 
However, during the analysis period, Islamic indices seem to compensate for the lost 
diversification. Therefore, findings obtained in this study do not support the claim that 
Islamic index investors will bear additional costs. 
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1. Giriş

Sermaye piyasası endekslerinin geçmişi 19. yüzyılın sonlarına kadar dayanmaktadır. 
1880-1890’lı yıllarda Dow Jones (DJ) tarafından hesaplanıp yayımlanmaya başlayan borsa 
endeksleri sermaye piyasalarının gelişmesi ve şirket sayısının artmasıyla 20. yüzyılın en 
popüler finansal araçlarından birisi haline gelmiştir. Belirli kurallara göre dizayn edilen 
borsa endeksleri yatırımcılar tarafından hem piyasa hareketlerinin kolay bir şekilde 
gözlenmesini sağlamakta hem de gösterge ölçüt olarak kullanılarak yatırım portföylerinin 
performansının değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

İslami endekslerle ilgili kurumsal çalışmaların geçmişi ise ancak 1990’lı yılların 
başına dayandırılabilir. İslami Fıkıh Akademisinin 1992 yılında yayımlamış olduğu 
fetvadan sonra 1990’lı yılların sonunda DJ, MSCI (Morgan Stanley Capital International), 
FTSE Russel (Financial Times and Stock Exchange) vb. gibi uluslararası şirketler belirli 
kurallar çerçevesinde belirlenmiş ve fetva kurulları tarafından izlenen İslami endeksleri 
yayımlamaya başlamıştır. 

Konvansiyonel piyasa endekslerinin fonksiyonlarından farklı olarak İslami hisse senedi 
endeksleri çok daha önemli bir işlevi haizdir. Bu endekslerin en önemli özelliği İslami 
yatırımcılara yatırım yapılabilir varlık evrenini gösteriyor olmasıdır. Ayrıca son on beş 
yirmi yılda sayıları hızla artan İslami fonlar için de önemli bir bilgi kaynağı ve gösterge 
ölçütü haline gelmiştir. Yatırım süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştıran bu endeksler İslami 
finans kuruluşları ve İslami yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılanmıştır.

Hisse senedi piyasalarında İslami prensiplere göre yatırım yapılabilir hisse senetlerinin 
belirlenmesi amacıyla uygulanan filtreleme işlemi sonucu mevcut hisse senetlerinin önemli 
bir kısmı (%50-65) ilgili kriterlere uymadığı için elenmektedir. Örneğin S&P 500 Shariah 
endeksi referans endeksin (S&P 500) İslami izleme kriterlerine uyan tüm bileşenlerini 
içermektedir. Ancak bu endeksin bile 234 (Kasım 2016 itibarıyla) bileşeni bulunmaktadır 
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(S&P Global, 2016). Yani referans endeksin %53.2’si izleme kriterleri gereği elenmiş 
bulunmaktadır. Bahsi geçen tarih itibarıyla oldukça liberal bir izleme politikası güden 
SAC Malezya (Shariah Advisory Council Malaysia) uygulamasında bile ilgili menkul 
kıymet borsasında bulunan hisse senetlerinin yaklaşık %26’sı elenmektedir (Securities 
Commission Malaysia, 2017). Aşağıdaki tabloda görülüğü gibi MSCI endekslerinde de 
referans endeks bileşenlerinin %51-63’ünün İslami endekslere giremediği görülmektedir.

Tablo 1: MSCI İslami ve Konvansiyonel Endeks Bileşen Sayıları

Coğrafi Bölge
Konvansiyonel 

Referans Endeks
İslami 
Endeks

İslami Endekse 
Dâhil Edilmeyen 
Bileşen Oranı (%)

Global 2,423 894 63.10
Amerika 600 236 60.67
Avrupa 463 167 63.93
Japonya 346 126 63.58
Asya 905 329 63.65
GCC (Gulf Cooperation Council) 106 44 58.49

Suudi Arabistan 37 18 51.35

Not: Yüzde hesabı [(Konvansiyonel Endeks Bileşenleri – İslami Endeks Bileşenleri)/Konvansiyonel 
Endeks Bileşenleri]*100 şeklinde yapılmıştır (Binmahfouz, 2012, 148).

Kısıtlandırılmış portföylerin finansal performansı hakkındaki tartışmalar uzun 
süredir devam etmektedir. Bu konudaki temel iddia bu portföylerin izleme maliyetlerini 
arttırması, yatırım yapılabilir varlık evrenini daraltması ve çeşitlendirme potansiyelini 
düşürmesi sebebiyle konvansiyonel muadillerinden daha kötü performans sergileyeceği 
ve yatırımcılarına ilave maliyetler yükleyeceğidir (Bauer, Otten & Rad, 2006; Blake R. 
Grossman & Sharpe, 1986; Diltz, 1995; Renneboog, Ter Horst & Zhang, 2008; Rudd, 
1981; Sauer, 1997). Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi İslami izleme kriterlerinin yatırım 
yapılabilir varlık evrenini önemli ölçüde daralttığı aşikârdır. Dolayısıyla bu olgu İslami 
yatırımcıların konvansiyonel yatırımcılara kıyasla daha kısıtlı bir yatırım seçeneğine sahip 
olduğunu gösterir.

Bu bağlamda İslami endekslerle ilgili literatürde ortaya atılan en önemli iddia bir yatırım 
portföyünde gerekli çeşitlendirmenin sağlanamadığı durumda ilgili portföyün risk-getiri 
ilişkisi bağlamında optimal noktaya gelemeyeceği ve yatırımcılarına ilave maliyetler 
yükleyeceğidir. Örneğin Bacha (2013) ve Hassan vd. (2005) İslami izleme tekniklerini 
portföy teorisi açısından değerlendirmekte ve kısıtlandırılmış metodolojilerin yatırım 
alternatiflerini azaltacağını, bu tip tekniklerle elde edilen portföylerin optimal risk-getiri 
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düzeyini yakalamayacağını, ilave filtreleme ve izleme maliyetlerine sebep olacağını, İslami 
filtreleme tekniklerinin büyük piyasa değerli (big-cap) hisseleri eleyeceği için geriye küçük 
piyasa değerli (small-cap) daha volatil hisselerin kalacağını ve bazı cazip yatırım fırsatlarını 
engelleyeceği için İslami yatırımcıların bundan zarar göreceğini ileri sürmektedir.

Bu iddiaların çeşitlendirme prensibi çerçevesinde geçerliliğinin test edilebilmesi için 
iki ayrı hususun tespit edilmesi gerekmektedir. İlki İslami endekslerin çeşitlendirme 
düzeyleri, ikincisi ise eğer gerçekten İslami endeksler düşük düzeyde çeşitlendirilmiş iseler 
yatırımcıların bu durumdan dolayı ilave bir maliyete katlanıp katlanmadıklarıdır.

İslami izleme tekniklerinin olası etkileri ve literatürde ortaya atılan iddialar dikkate 
alınarak bu çalışmada İslami endekslerin çeşitlendirme düzeylerinin konvansiyonel 
muadillerine kıyasla düşük olup olmadığı ve eğer düşükse İslami endeks yatırımcılarının 
düşük çeşitlendirmeden dolayı finansal anlamda bir kayba maruz kalıp kalmadığı ortaya 
konulacaktır. Başka bir ifade ile bu çalışmanın amacı İslami izleme kriterleri gereği 
daraltılan yatırım yapılabilir varlık evreninin İslami endekslerin çeşitlendirme düzeyi 
üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığının ve eğer varsa bu olumsuz etki sebebiyle 
yatırımcıların finansal bir kayıpla karşı karşıya kalıp kalmadığının tespit edilmesidir. Bu 
bağlamda geliştirilen araştırma soruları aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Araştırma Soruları

İ. İslami filtreleme uygulaması sonucu daraltılan yatırım yapılabilir varlık evreni 
çeşitlendirme düzeyini düşürmekte midir?

İİ. İslami endeksler yatırımcılarına yetersiz çeşitlendirmeden kaynaklı ilave maliyetler 
yüklemekte midir?

Çeşitlendirme düzeyi ile ilgili ilk işaretlerin İslami endekslerin risk profilleri üzerinde 
görülmesi beklenmektedir. Zira iyi çeşitlendirilmiş bir portföyde sistematik olmayan 
riskin payı önemsiz bir düzeyde olmalıdır. Başka bir ifade ile İslami endekslerin sistematik 
olmayan risk düzeylerinin konvansiyonel muadillerine yakın bir seviyede gerçekleşmiş 
olması önemli derecede çeşitlendirme kaybı olmadığına dair bir gösterge olarak 
yorumlanabilir. Tersi durumdaki bulgular yukarıda ifade edilen iddiayı güçlendiren bir 
kanıt olarak kabul edilmelidir. Bununla birlikte korelasyon analizi ve Fama performans 
ölçütleri İslami endekslerin çeşitlendirme düzeyleri hakkında önemli bulgular sunacaktır.

Çeşitlendirme düzeyinin ölçümü ile ilgili finans literatüründe geliştirilen birtakım 
modeller bulunmaktadır. (Örneğin: Gini-Simpson Index (GSI), Herfindahl Index 
(HI), Portfolio Diversification Indices  (PDI), Diversification Ratio (DR) vb.) Ancak bu 
modellerin uygulanabilmesi için incelenen portföyün/endeksin bileşiminde bulunan 
bireysel menkul kıymetlerin ağırlıkları ve getirileri gibi özel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ancak bu çalışmada kullanılan endeksleri oluşturan bireysel menkul kıymetlere ilişkin 
bilgilere ulaşılamaması nedeniyle çeşitlendirme düzeyinin ölçümü ile ilgili modeller 
uygulanamamaktadır. Dolayısıyla bu durum araştırmanın önemli bir kısıdı olarak 
kalacaktır.
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2. Literatür

İslami endekslerle ile ilgili ampirik araştırmaların büyük çoğunluğu İslami endekslerin 
risk ve getiri karakteristiği ve performans ölçümü üzerinde yoğunlaşmıştır. İslami 
izleme kriterlerinin yatırım performansı üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlayan 
bu çalışmalar daha çok portföy teorisi modellerine ve varsayımlarına dayalı olarak 
yapılmaktadır. Ancak bu konudaki ampirik literatürün çok az bir kısmı doğrudan doğruya 
İslami endekslerin çeşitlendirme düzeyiyle ilgilidir. Çünkü endeks sağlayıcılar tarafından 
İslami endeks bileşimlerinin kamuya açıklanmaması araştırmacılar açısından önemli bir 
kısıt oluşturmaktadır.

İslami filtreleme tekniklerinin yatırım performansı üzerindeki etkisini araştıran 
Hassan vd. (2005) DJIM (Dow Jones Islamic Market) endeksini Ocak 1996 – Aralık 
2003 tarihleri arasında incelemektedir. FVDM (Finansal Varlık Değerleme Modeli), 
Fama-French üç faktör modeli ve Carhart dört faktör modelini uygulayan yazarlar DJIM 
endeksinin pozitif normalüstü getiri sağladığını ve konvansiyonel muadilinden daha iyi 
performans gösterdiğini tespit etmişlerdir. Araştırma bulgularına göre İslami filtreleme 
tekniklerinin yatırım performansı üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğu şeklindeki 
hipotez reddedilmiştir (Hassan, Antoniou & Paudyal, 2005).

Girard ve Hassan (2008)’in beş adet FTSE global İslami endeksi ve konvansiyonel 
muadilini inceledikleri çalışması Aralık 1998 – Aralık 2006 tarihlerini kapsamaktadır. 
Yazarlar çalışmalarında Sharpe, Treynor ve Jensen performans ölçütleri ile birlikte 
Fama performans ölçütlerini ve Carhart dört faktör modelini kullanarak FTSE İslami 
endekslerinin risk ve getiri karakteristiğini açıklamaya çalışmıştır. Araştırma sonuçlarına 
göre İslami endeksler ile konvansiyonel muadilleri arasında risk ve getiri karakteristiği 
açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak yatırım yöntemi analizi sonuçlarına göre 
İslami endekslerin bileşiminde küçük piyasa değerli (small-cap) ve büyüme hisselerinin 
(growth stock) dikkate değer bir ağırlığı olduğu ortaya çıkmıştır (Girard & Hassan, 2008).

Albaity ve Ahmad (2008) Malezya örneğini inceledikleri çalışmalarında KLSI (Kuala 
Lumpur Syariah Index) ile KLCI (Kuala Lumpur Composite Index) endeksinin risk ve 
getiri karakteristiğini Nisan 1999 – Aralık 2005 tarih aralığında karşılaştırmaktadırlar. 
Klasik performans ölçütlerinden olan Sharpe, Treynor ve Jensen Alfa ile birlikte Johansen 
koentegrasyon testi İslami endeks ile konvansiyonel muadili arasında anlamlı bir 
performans farkı olup olmadığı ve bu endekslerin uzun dönemde dengede olup olmadığını 
tespit etmek amacıyla uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen ampirik bulgulara göre İslami 
endeks ile konvansiyonel muadili arasında risk-getiri karakteristiği bağlamında anlamlı 
bir fark bulunamamıştır. Yazarlar ampirik bulgulardan hareketle endekslerden birinin 
hata terimleri kullanılarak diğerinin hareketinin öngörülebileceğini, izleme kriterlerinin 
İslami endeksin zamana bağlı hareketlerini etkilemediğini ve konvansiyonel muadilinden 
ayrışmasına sebep olmadığını iddia etmektedirler (Albaity & Ahmad, 2008).
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Kok vd. (2009) çalışmalarında DJ ve FTSE global İslami endekslerinin performansını 
konvansiyonel ve sürdürülebilirlik endekslerinin (sustainability index) performansıyla 
Ocak 2001 – Haziran 2007 tarih aralığında karşılaştırmaktadır. Sharpe, Treynor ve Jensen 
performans ölçütleriyle birlikte Johansen koentegrasyon testi ve Markowitz optimizasyonu 
kullanarak İslami ve konvansiyonel endeksler arasında performans farkı olup olmadığını 
ve İslami endekslerin konvansiyonel yatırımcılar açısından çeşitlendirme potansiyeli 
barındırıp barındırmadığını ortaya koymaya çalışmışlardır. Uygulama bulgularına göre 
İslami endeksler ile konvansiyonel muadilleri arasında koentegrasyon ilişkisi bulunamamış 
dolayısıyla yazarlar İslami endekslerin konvansiyonel endekslerle birlikte çeşitlendirme 
potansiyeli taşımadığı sonucuna varmışlardır (Kok, Giorgioni & Laws, 2009).

Hassan ve Girard (2010) DJIM ülke ve global endekslerini ele aldıkları                                                         
Ocak 1996 – Aralık 2005 tarihlerini kapsayan çalışmalarında İslami endekslerin risk ve 
getiri karakteristiğini ve İslami endekslerin çeşitlendirme potansiyelini incelemektedirler. 
Klasik performans ölçütleriyle birlikte Fama performans ölçütleri, Fama-French üç faktör, 
Carhart dört faktör modeli ve Johansen koentegrasyon testini uygulayan yazarlar ayrıca 
İslami ve konvansiyonel endeksler için ayrı ayrı etkin sınır hesaplaması yapmışlardır. 
Araştırma bulgularına göre uzun dönemde İslami endeksler ile konvansiyonel 
muadilleri arasında anlamlı bir performans farkı bulunamamış ancak İslami endeksler                                                     
1996 – 2000 yılları arasında üstün performans, 2001 – 2005 yılları arasında kötü performans 
göstermiştir. Fama-French üç faktör ve Carhart dört faktör modeli sonuçlarına göre 
İslami endeksler küçük piyasa değerli (small-cap) ve büyüme hisselerine (growth stock) 
daha yatkındırlar. Sonuç olarak yazarlar İslami endekslerin konvansiyonel muadilleriyle 
benzer bir risk getiri karakteristiğine sahip olduğunu, aralarında anlamlı bir performans 
farkı olmadığını ve her iki endeks için benzer çeşitlendirme fırsatlarının olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır (Hassan & Girard, 2010).

Walkshausl ve Lobe (2012) Haziran 2002 – Mayıs 2012 dönemini kapsayan diğer bir 
çalışmalarında MSCI İslami endekslerinin performanslarını sektörel yoğunluklarıyla 
ilişkilendirerek analiz etmektedir. Klasik performans ölçütleriyle birlikte Sortino, Omega, 
Kappa 3, Kalmar ve MM (Modigliani & Modigliani) gibi ölçütleri de kullanan yazarlar 
İslami endekslerin sektörel yoğunluklarını analiz etmek için Sharpe (1992)’nin tekniğini 
kullanmaktadırlar. Daha önceki çalışmalarıyla benzer bir şekilde İslami endeksler gelişmiş 
ülkelerde yüksek performans, gelişmekte olan ülkelerde kötü performans göstermiştir. 
Yatırım yöntemi analizi sonuçlarına göre İslami endeksler gelişmiş ülkelerde büyüme 
hisseleri odaklı (growth-oriented), gelişmekte olan piyasalarda büyük piyasa değerli 
hisseler odaklıdır (large cap-oriented). Araştırma bulgularına göre İslami endekslerin 
genel anlamda enerji ve temel materyaller (materials) sektörlerine daha fazla ağırlık 
verdiği görülmektedir. İslami endeks getirilerinin yaklaşık %40’lık kısmı bu sektörlerden 
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte gelişmiş piyasalarda sağlık ve bilişim teknolojileri 
(information technology) sektörleri İslami endeks getirilerinin değişiminde diğer açıklayıcı 
değişkenlerdir (Walkshäusl & Lobe, 2012).
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Dewandaru vd. (2015) on bir ülke örneği ve on global sektör üzerinde DJ İslami 
endekslerinin risk ve getiri karakteristiğini inceledikleri 2008 – 2012 yıllarını kapsayan 
çalışmalarında MODWT (Maximum Overlap Discrete Wavelet Transform) tekniğini 
kullanmaktadırlar. Günlük gözlemlerden oluşan veri seti sistematik riskin zamana göre 
değişmesine imkân verecek şekilde 2 – 4 günden 32 – 64 güne kadar değişen beş alt zaman 
dilimine ayrılarak analiz edilmektedir. Araştırmada ortaya çıkan bulgulara göre İslami 
endeksler ile konvansiyonel muadillerinin beta değerleri, getirileri ve volatiliteleri arasında 
bazı istisnaları olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı ortaya 
çıkmıştır (Dewandaru, Bacha, Masih & Masih, 2015).

Rifqi (2016) Cakarta İslami endeksinin risk ve getiri karakteristiğini incelediği 
çalışmasında klasik performans ölçütleriyle birlikte VaR (Value at Risk) ve portföy 
simülasyonu tekniklerini kullanarak İslami endeksin performansını konvansiyonel 
muadiliyle karşılaştırmakta ve çeşitlendirme potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 
Aylık frekansta gözlemlerin kullanıldığı çalışma Ocak 2004 – Mayıs 2015 tarih aralığını 
kapsamaktadır. Araştırmada elde edilen ampirik bulgulara göre Cakarta İslami endeksi 
mutlak ve riske göre düzeltilmiş getiri ölçütlerine göre konvansiyonel muadilinden daha 
kötü performans göstermiştir. VaR ölçütüne göre ise İslami endeksin zarara uğrama 
ihtimali konvansiyonel muadiline göre daha yüksektir. Sonuç olarak yazarlar Endonezya 
örneğinde inceledikleri İslami endeksin yatırımcılarına ilave fırsat maliyeti doğurduğu 
sonucuna varmışlardır (Rifqi, 2016).

Sherif (2016) İslami filtreleme tekniklerinin yatırım performansı üzerindeki etkisini 
incelemektedir. DJ İslami endekslerinin ele alındığı çalışmada yedi bölgesel ve beş 
sektörel İslami endeksin performansı konvansiyonel muadilleriyle karşılaştırılmaktadır. 
Aylık gözlemler şeklinde kullanılan veri seti Ocak 1999 – Temmuz 2013 tarihleri arasını 
kapsamaktadır. Klasik performans ölçütlerinden olan Sharpe, Treynor ve Jensen ile 
birlikte Camphel ve Cochrane (2000)’in Davranış Oluşumu (Habit Formation) modeli 
kullanılmıştır. Ampirik bulgulara göre İslami endekslerin konvansiyonel muadillerinden 
daha volatil ve aynı zamanda ortalama getirilerinin daha yüksek olduğu ortaya 
çıkmıştır. İslami endeksler aynı zamanda daha yüksek riske göre düzeltilmiş getiri 
ölçütlerine sahiptir. Yatırım yöntemi analizine göre İslami endekslerin büyüme odaklı 
(growth-oriented) olduğu ve piyasa zamanlamasına (market timing) sahip olmadığı 
anlaşılmaktadır. Sonuç olarak yazar İslami filtreleme tekniklerinin yatırım performansı 
üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu hipotezinin kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştür 
(Sherif, 2016).

3. Veri Seti

Bu çalışmada kullanılan veri seti Türkiye, Malezya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
ve İngiltere hisse senedi piyasalarında uluslararası endeks sağlayıcılar tarafından hesaplanan 
İslami ve konvansiyonel endekslerden meydana gelmekte ve veri seti ulaşılabilirliğine göre 
Mayıs 2002 - Mart 2017 (179 gözlem) tarih aralığını kapsamaktadır. 
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Türkiye ve Malezya borsaları İslam ülkeleri arasında en büyük piyasa değerine sahip 
beş sermaye piyasası arasındadır. Ayrıca bu iki ülke İslami finans açısından yüksek bir 
potansiyel barındırmaktadır. Gelecek yıllarda popülaritesi daha da artması tahmin edilen 
İslami sermaye piyasası araçlarının Türkiye ve Malezya gibi İslami finans açısından gelecek 
vadeden lokasyonlarda çok daha hızlı bir büyüme göstereceği tahmin edilmektedir. 
Dolayısıyla bu piyasalar üzerine yapılan kalitatif veya kantitatif araştırmalar piyasa 
oyuncularına ve akademik çevrelere yol gösterici nitelikte olacaktır.

Portföy teorisi literatüründe gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaların farklı risk-getiri 
karakteristiği gösterdiği bilinen bir olgudur. Bu sebeple İslami endekslerin çeşitlendirme 
düzeyleriyle ilgili Türkiye ve Malezya örneğinden elde edilen ampirik bulguları gelişmiş 
piyasa örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla ABD ve İngiltere piyasasında yer alan İslami 
endeksler analize dahil edilmiştir.

Pazar portföyünü temsilen kullanılan piyasa endeksleri Türkiye, Malezya, ABD ve 
İngiltere piyasası için sırasıyla BIST100, EMAS, S&P 500 ve FTSE ALL endeksleridir. İslami 
endekslere ilişkin hesaplanan değerlerin konvansiyonel muadilleriyle karşılaştırılabilmesi 
amacıyla kullanılan gösterge endeks her ülke için DJ ve MSCI tarafından hesaplanan DJ 
Total Stock Market ve MSCI ülke endeksleridir.

Üç ay vadeli hazine bonosu faizi portföy teorisinde risksiz getiri oranını temsil eden 
ve en çok kullanılan faiz oranlarından birisidir. Ancak, Türkiye ve Malezya hazine bonosu 
verileri bazı kopukluklardan dolayı ampirik analizler açısından uygun görünmemektedir. 
Bu sebeple incelenen tüm ülkeler için 1 ay vadeli bankalar arası faiz oranının risksiz getiri 
oranı olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Ancak bu durumda da Türkiye bankalar arası 
faiz oranı verisinde yeterli gözlem sayısına ulaşılamamaktadır. Dolayısıyla sadece Türkiye 
örneği için 1 ay vadeli mevduat faizi risksiz getiri oranı olarak kullanılacaktır.

Veri setinin tamamı Datastream ve Thomson Reuters Eikon veri tabanından derlenmiş, 
sadece MSCI ABD ve İngiltere İslami endeksinin 2007 öncesine ait 5 yıllık kısmı ilgili kurumun 
internet sitesinden temin edilmiştir. Endeks verilerinin hepsi kâr paylarına göre düzeltilmiş 
ay sonu kapanış fiyatlarıdır ve ait olduğu ülkenin ulusal para birimiyle kullanılmıştır.

Tablo 2: DJ ve MSCI Endekslerinin Kısa Kodları

Ülke Endeks İslami Konvansiyonel

Türkiye
DJ DJIMTR DJTR

MSCI MSCITRIS MSCITR

Malezya
DJ DJIMMY DJMY

MSCI MSCIMYIS MSCIMY

ABD
DJ DJIMUS DJUS

MSCI MSCIUSAIS MSCIUSA

İngiltere
DJ DJIMUK DJUK

MSCI MSCIUKIS MSCIUK



140

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 2 M. Camgöz

Tüm getiri serileri yukarıda bahsedilen veri tabanlarında getiri serisi (Return Index) 
olarak adlandırılan ilgili endekslerin kâr paylarına düzeltilmiş ay sonu kapanış fiyatlarının 
logaritmik farkları alınarak yüzde değişim olarak hesaplanmıştır. 

R RI
RI100 * logit
i(t 1)

it=
-

b l

RI iit =  endeksinin t zamandaki kâr paylarına göre düzeltilmiş değeri

R iit =  endeksinin t zamandaki aylık yüzde getirisi

4. Metodoloji

Sermaye piyasası teorisinde pazar portföyünün mükemmel derecede çeşitlendirilmiş 
olduğu kabul edilmektedir. Yani başka bir anlatımla pazar portföyü yalnızca sistematik 
risk taşır. Reilly & Brown (2012) ve Lorie (1975) iyi çeşitlendirilmiş bir portföyün pazar 
portföyü ile +1 korelasyona sahip olması gerektiğini ortaya koymuşlardır. Çünkü iyi 
çeşitlendirilmiş herhangi bir portföyde sistematik olmayan risk çok düşük bir düzeyde 
olacak, dolayısıyla pazar portföyüyle yüksek düzeyde korelasyona sahip olacaktır.

Bu nedenle İslami endekslerin çeşitlendirme düzeyini ortaya koymak amacıyla 
bu çalışmada ilk aşama olarak korelasyon analizi yapılmasına karar verilmiştir. İslami 
endekslerin ve konvansiyonel muadillerinin ilgili ülke örneğinde pazar portföyü ile olan 
korelasyon düzeyleri hesaplandıktan sonra hem hesaplanan korelasyon katsayılarının 
düzey değerleri incelenecek hem de konvansiyonel muadilleriyle karşılaştırma yapılacaktır.

orrC C
*
ov

i,m
mi

i,m= vv

orrC i,m =  endeks getirisinin pazar portföyü getirisi ile olan korelasyonu
oC vi,m =  endeks getirisinin pazar portföyü getirisi ile olan kovaryansı

iv =  endeksin getiri oranının standart sapması

mv =  pazar portföyünün getiri oranının standart sapması

İslami endekslerin konvansiyonel muadillerine göre taşıdığı riskleri kıyaslayabilmek 
amacıyla bu başlık altında raporlanacak ikinci unsur sistematik ve sistematik olmayan 
riskin yüzdesel değerleridir. Bu değerleri hesaplamak için toplam risk formülünden 
hareket edilmiştir.

Bir portföyün varyansı aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

i
2

i
2 2

i
2

I e= +v v vb

n
1

i
2

i
i

n 2
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=b b
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ve hata terimlerinin korelasyonsuz olduğu varsayımı altında:

n
1

ei ei
i

n
2

2
2

1

=v v
=

a k |

olacaktır. i i I ei
2 2 2 2= +v b v v  formülü portföyün toplam riskinin iki bileşeni olduğunu,  

i
2

I
2b v  teriminin sistematik riski (systematic risk), ei

2v  teriminin de sistematik olmayan 
riski (idiosyncratic risk) temsil ettiğini gösterir (Sharpe, Alexandre & Bailey, 1999, s. 185–
186).

İslami endekslerin varsa çeşitlendirme kaybından kaynaklanan maliyetleri (cost of 
diversification) ve bu kaybın telafi edilip edilmediği Fama performans ölçütü yardımıyla 
ortaya konacaktır.

Risk ve getiri düzleminde yatırımların performanslarını değerlendiren Sharpe, 
Treynor ve Jensen ölçütlerinden sonra Fama 1972 yılındaki çalışmasıyla portföy teorisi 
literatürüne yeni bir yaklaşım kazandırmıştır. Bu yaklaşımın çıkış noktasında performansı 
değerlendirilmek istenen portföyün getirisi ile aynı risk düzeyinde rastgele varlıklardan 
oluşan bir portföyün getirisinin karşılaştırılması yatar. Bu sebeple Fama (1972) bir 
portföyün risksiz getiri oranı üzerindeki getirisinin selektivite ve risk olarak iki ana 
bileşenden meydana geldiğini göstermiştir (Fama, 1972, s. 551–557). 

Risk Primi=Selektivite+Risk

R R R( R ) (R R ) (R R )i f i f i m f i m f- = - - - + -b b

Ri = portföyün getirisi

ib = portföyün beta değeri

Rm = pazar portföyünün getirisi

R f = risksiz getiri oranı

Selektivite, fon yöneticisinin yatırım kabiliyetinin (investment prowess) ne kadar iyi 
olduğunun bir göstergesidir. Ancak portföy yöneticileri üstün performans göstereceğini 
tahmin ettikleri varlıkları portföylerine dâhil ederken çeşitlendirmeden belirli ölçüde 
feragat etmiş olabilirler. Söz konusu çeşitlendirme kaybının telafi edilip edilmediğini 
göstermek için Fama, selektivite unsurunu net selektivite (net selectivity) ve çeşitlendirme 
(diversification) olmak üzere iki bileşene ayırır: (Fama, 1972, s. 557). 

Selektivite=Net Selektivite+Çeşitlendirme

) ( )R R R R R RNet Selektivite( ( )i f i m f
i

i m f
mv
v
b- - - = + - -b a k: D
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Net Selektivite ) ( )R R R R R R( )( i f m f
i

i m fi
mv
v

b b- - - -= - - a k: D

Net Selektivite ) ( )R R R R( i f
i

m f
mv
v- -= -

Çeşitlendirme ( ) )R R R R(i
m f f

m
miv

v - -= b-

Daha önce yatırımcıların düşük değerlenmiş varlıkları portföylerine dâhil ederek 
çeşitlendirmeden belirli bir oranda feragat etmiş olabilecekleri ifade edilmişti. Başka bir 
deyişle yatırımcılar portföylerinde çeşitlendirmeyle ortadan kaldırılabilecek sistematik 
olmayan risk taşıyabilir. İşte Fama’nın selektivite bileşenlerinden olan çeşitlendirme 
(diversification) ölçütü ( )R Rm f2  olması halinde kayıp çeşitlendirmenin bir karşılığı 
olan munzam getiriyi (added return), ( )R Rm f1  olması durumunda ise kayıp getiriyi 
(lost return) ifade eder. Yani düşük düzeyde çeşitlendirmenin/portföyün taşıdığı sistematik 
olmayan riskin maliyetini gösterir. Bununla birlikte yatırım portföyü mükemmel düzeyde 
çeşitlendirilmiş ise toplam risk ( )v  sistematik riske ( )b  eşit olacak ve çeşitlendirme 
terimi de sıfır çıkacaktır. Ayrıca çeşitlendirme ölçütü çoğu zaman pozitif olduğu için 
net selektivite ya brüt selektiviteye eşit ya da küçük gerçekleşecektir. Net selektivitenin 
negatif gerçekleşmiş olması portföyün çeşitlendirme kaybını telafi edemediğini, pozitif 
gerçekleşmiş olması ise çeşitlendirme kaybının telafi edildiğini gösterir (Fama, 1972, s. 
558-559). Başka bir ifade ile portföy yöneticisi tahminlerinde haklı çıkmış ve çeşitlendirme 
düzeyinden feragat ederek portföyüne aldığı menkul kıymetler beklendiği gibi iyi 
performans göstermiştir.

Şekil 1: Net Selektivite ve Çeşitlendirme

Kaynak: Fama, 1972, s. 558.
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İslami endeksler kısıtlandırılmış bir yatırım evrenindeki hisselerden oluşması sebebiyle 
iyi çeşitlendirilmemiş olabilirler. Fama performans ölçütü de hem düşük çeşitlendirmeden 
kaynaklanan kaybı, hem de bu kaybın telafi edilip edilmediğini gösterdiği için İslami 
endekslerin çeşitlendirme düzeyinin değerlendirilmesinde elverişli bir analiz aracı olarak 
kullanılabilir.

5. Ampirik Bulgular

Ampirik literatürde yer alan iddialar ve giriş bölümünde ifade edilen araştırma soruları 
dikkate alınarak bu çalışmada dört adet hipotez geliştirilmiştir. Ampirik uygulamada yer 
alan bir test veya hesaplamayla ilişkili olan bu hipotezlerin portföy teorisi modellerinden 
elde edilen bulgular ışığında kabul veya reddine karar verilecektir.

Araştırma Hipotezleri

Hipotez 1: İslami endeksler konvansiyonel muadillerine kıyasla daha yüksek düzeyde 
sistematik olmayan risk taşır.
Hipotez 2: İslami endeksler konvansiyonel muadillerine kıyasla pazar portföyüyle daha 
düşük düzeyde korelasyona sahiptir.
Hipotez 3: İslami endekslerde yetersiz çeşitlendirmeden doğan maliyet konvansiyonel 
muadillerine kıyasla daha yüksektir.
Hipotez 4: İslami endeksler yetersiz çeşitlendirmeden doğan maliyeti telafi edemez.

Tablo 3’te yer alan tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde DJIMTR ve ABD örneğindeki 
İslami endekslerin ortalama getirisi ve standart sapması konvansiyonel muadillerinden 
daha düşük, Malezya ve İngiltere örneğinde daha yüksektir. Çarpıklık ölçütü incelenen 
tüm İslami ve konvansiyonel endekslerde negatif işaretlidir. Bu getiri dağılımlarının 
normal dağılıma göre sola çarpık olduğunu ifade etmektedir. Basıklık ölçütü değerleri 
3’ün üzerinde hesaplanmıştır. Bu İslami ve konvansiyonel endeks getiri dağılımlarının 
normal dağılıma göre kalın kuyruk ve sivri tepe özelliği gösterdiği anlamına gelmektedir. 
JB (Jarque-Bera) test istatistiğine göre İslami ve konvansiyonel endeks getirileri normal 
dağılıma uymamaktadır.
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Bu bulgular İslami endekslerin konvansiyonel muadillerine kıyasla özellikle gelişmekte 
olan piyasalarda daha yüksek düzeyde sistematik olmayan risk taşıdığını göstermektedir. 
Bu bulgu aynı zaman İslami endekslerin çeşitlendirme düzeylerinin optimal noktada 
olmadığının da bir göstergesidir. Dolayısıyla 1 nolu araştırma hipotezi reddedilmemektedir.

Daha önce yapılmış olan ampirik çalışmalarda İslami endekslerin belirlilik 
katsayılarının karşılaştırma ölçütü olarak seçilen konvansiyonel endekslere nazaran daha 
düşük olduğu sonucuna varılmıştır (Hassan vd., 2005; Sherif, 2016). Yani bu çalışmada 
sistematik olmayan riskle ilgili elde edilen bulgular literatürle uyumludur.

Korelasyon katsayıları incelendiğinde ele alınan İslami endekslerin tamamının pazar 
portföyü ile olan korelasyon düzeyinin konvansiyonel muadillerine kıyasla daha düşük 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu İslami endekslerin konvansiyonel muadilleri kadar iyi 
çeşitlendirilmemiş olduğunu gösteren diğer bir ipucudur. Ayrıca korelasyon katsayıları 
arasındaki fark en çok Türkiye’de en az Amerika örneğindedir. İncelenen birçok ampirik 
çalışmada İslami endekslerin konvansiyonel muadillerine kıyasla pazar portföyüyle daha 
düşük düzeyde korelasyona sahip olduğu ortaya konmuştur (Girard & Hassan, 2008; 
Hassan & Girard, 2010; Rifqi, 2016). Dolayısıyla korelasyon analizi sonuçlarına göre 2 nolu 
araştırma hipotezi de reddedilmemektedir.

Fama performans ölçütleri incelendiğinde çeşitlendirme ölçütünün İslami endekslerde 
belirgin düzeyde yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Bu bulgu İslami endekslerde kayıp 
çeşitlendirmeden doğan maliyetin konvansiyonel muadillerine kıyasla daha yüksek olduğu 
anlamına gelmektedir. Bununla birlikte net selektivite ölçütüne göre İslami endekslerin bu 
maliyeti çoğu örnekte telafi etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Zira DJIMTR istisna tutulacak 
olursa, incelenen tüm İslami endeksler pozitif işaretli net selektivite ölçütüne sahiptir. 
Girard ve Hassan (2008); Hassan ve Girard’ın (2010) çalışmalarında da bu araştırmada elde 
edilen bulgularla uyumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Netice itibarıyla 3 nolu araştırma hipotezi 
reddedilmemektedir. Yani İslami endekslerde yetersiz çeşitlendirmeden doğan maliyet 
konvansiyonel muadillerine kıyasla daha yüksektir. Ancak net selektivite ölçütüne göre 
İslami endeksler çoğu durumda bu maliyeti telafi etmiştir. Dolayısıyla 4 nolu araştırma 
hipotezi reddedilmektedir.

Çeşitlendirme kaybının bir yansıması da gerçekleşen getirilerin volatilitesinde 
görülebilir. Teorik olarak, filtreme uygulamasındaki kaldıraç eşiği sebebiyle İslami 
endekslerin getiri volatilitesinin düşük olması beklenir. Ancak Malezya ve İngiltere 
örneğinde incelenen İslami endekslerin ve MSCITR İslami endeksinin hesaplanan standart 
sapma değerlerinin konvansiyonel muadillerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
İlgili bulgular ışığında bu vakalardaki düşük çeşitlendirmeden kaynaklanan sistematik 
olmayan risk, düşük kaldıraç oranının getiri volatilitesine olan etkisini ortadan kaldırmış 
ve neticede getiri volatilitelerinin artmasına sebep olmuştur (Dewandaru, 2015). Bu olgu 
yukarıda ifade edilen bulguları destekleyici mahiyette bir özelliğe sahiptir.

Sistematik olmayan risk ile ilgili bulgularda genel olarak İslami endekslerin sistematik 
olmayan risklerinin toplam riskleri içindeki payının konvansiyonel muadillerine kıyasla 
belirgin düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çeşitlendirme analizi başlığı 
altında İslami endekslerin pazar portföyü ile olan korelasyon düzeyleri de konvansiyonel 
muadillerine kıyasla daha düşük hesaplanmıştır. Nitekim Fama performans ölçütlerinden 
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kayıp çeşitlendirmenin maliyetini gösteren çeşitlendirme ölçütünün düzeyi de genel olarak 
İslami endeksler için yüksek çıkmıştır. Tüm bu sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde 
İslami endekslerin çeşitlendirme düzeyinin konvansiyonel muadilleri kadar iyi olmadığı 
ortaya çıkmaktadır. Yani İslami filtreleme teknikleri sebebiyle kısıtlanan yatırım yapılabilir 
varlık evreni çeşitlendirme düzeyi açısından İslami endeksleri dezavantajlı bir konuma 
sokmaktadır. Ancak çoğu durumda kayıp çeşitlendirmenin telafi edilip edilmediğini 
gösteren net selektivite ölçütü pozitif değer alan İslami endekslerin filtreleme uygulaması 
neticesi ortaya çıkan çeşitlendirme kaybını telafi ettiği anlaşılmaktadır. 

Literatürde görülen çok sayıda ampirik araştırmada da ortaya konduğu gibi İslami 
endekslerde çeşitlendirme kaybı olsa da net selektivite ölçütüne göre bu kaybın telafi 
edildiği ve İslami endekslerin konvansiyonel muadilleri kadar iyi performans gösterdiği 
iddia edilebilir (Guyot, 2011; Hakim & Rashidian, 2004; Kok vd., 2009; Girard & Hassan, 
2008; Albaity & Ahmad, 2008; Walkshausl & Lobe, 2012). Başka bir deyişle çoğu örnekte 
kayıp çeşitlendirmenin telafi edilip edilmediğini gösteren net selektivite ölçütü pozitif 
değer alan İslami endekslerin filtreleme uygulaması neticesi ortaya çıkan çeşitlendirme 
kaybını telafi ettiği anlaşılmaktadır.

Endeks sağlayıcıların yayımlamış olduğu bilgilerden İslami endekslerin genel 
anlamda enerji ve temel materyaller (materials) sektörlerine daha fazla ağırlık verdiği 
anlaşılmaktadır. Daha önce yapılan ampirik araştırmalarda ise İslami endeks getirilerinin 
yaklaşık %40’lık kısmının bu sektörlerden kaynaklandığı, ayrıca gelişmiş piyasalarda sağlık 
ve bilişim teknolojileri (information technology) sektörlerinin İslami endeks getirilerinin 
değişiminde diğer açıklayıcı değişkenler olduğu ortaya konmuştur (Walkshäusl & Lobe, 
2012). Bu olgular İslami endekslerin risk ve getiri profillerinde görülen değişkenliğin 
önemli sebeplerinden birisidir. Yani İslami endekslerin bileşiminde yüksek düzeyde 
bulunan bazı sektörlerin zamana ve piyasaya göre değişen performansı endekslerin risk ve 
getiri profillerini, dolayısıyla çeşitlendirme düzeylerini etkilemektedir.

Tablo 5: DJ İslami ve Konvansiyonel Endekslerinin Sektörel Dağılımları

Sektör DJ Global Index (%) DJ World Index (%)
DJ Islamic Market 
World Index (%)

Sağlık 7.89 11.62 15.68
Teknoloji 9.33 9.82 17.86
Temel Materyaller 8.96 11.22 14.64
Petrol ve Doğal Gaz 10.96 7.81 19.28
Sınai 13.38 12.24 14.25
Tüketici Ürünleri 11.83 13.43 8.31
Tüketici Hizmetleri 9.17 5.43 6.05
Telekomünikasyon 4.12 4.68 2.49
Elektrik, Gaz ve Su 3.86 3.63 1.05
Finans 20.51 20.13 0.38
Bileşen Sayısı 6,805 324 2,599

Kaynak: (BinMahfouz & Hassan, 2013, s. 173) 



148

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 2 M. Camgöz

Finansal izleme ölçütlerinde toplam piyasa değeri bölenini kullanan DJ ve S&P 
(Standard & Poor’s) endekslerinin toplam varlıklar bölenini kullanan MSCI ve FTSE 
endekslerine nispeten daha büyük yatırım yapılabilir varlık evreni olması beklenir (Derigs 
& Marzban, 2008). Bu olgu portföy teorisi açısından değerlendirildiğinde ilk akla gelen 
çıkarım ilk iki endeks sağlayıcının çeşitlendirme kaybının daha düşük olması gerektiğidir. 
Fama performans ölçütleri incelendiğinde gerçekten de DJ endekslerinin MSCI 
endekslerine kıyasla sistematik olmayan risklerinin toplam riskleri içinde daha düşük bir 
paya sahip olduğu ve genel olarak çeşitlendirme ölçütünün de daha küçük gerçekleştiği 
görülmektedir.

6. Kısıtlar

Bu araştırma için en ciddi kısıt İslami endekslerin oldukça kısa olan tarihçeleri sebebi 
ile ulaşılabilen geçmişe dönük verilerinin sınırlı olmasıdır. Bununla birlikte, endeks 
sağlayıcıların tercihleri veya fetva kurullarının görüşleri doğrultusunda İslami endekslerde 
farklı arındırma uygulamaları yapılmaktadır. Yani bazı endekslerde sabit olarak kabul 
edilen arındırma oranı diğerlerinde dönemsel olarak değişebilmektedir. Çoğu durumda 
da geriye dönük olarak arındırma oranlarına ulaşılamamaktadır. Endeks sağlayıcılar 
arasında standart bir yöntemin olmaması ve uygulama zorlukları nedeniyle arındırma 
uygulamasının çeşitlendirme düzeyine olan etkisi bu çalışmada göz ardı edilmiştir. 

Gerçek hayatta İslami yatırımcılar izleme ve filtreleme faaliyetleri için ek maliyetlere 
katlanmaktadır. Çünkü çoğu durumda İslami bir yatırımcının menkul kıymetler 
piyasasındaki tüm hisse senetlerini inceleyip izleme kriterlerine göre uygun hisse senetlerini 
tespit etmesi pratik değildir. Ancak bu çalışmada izleme ve filtreleme maliyetlerinin 
endeks performansına etki etmediği varsayılmış, bu maliyetler ampirik analizlerde dikkate 
alınmamıştır.

7. Sonuç

Portföy teorisi açısından İslami endekslerle ilgili dikkate değer eleştirilerden birisi 
çeşitlendirme düzeyi ile alakalıdır. İslami endekslerin belirli kriterlere uygun hisse 
senetlerinden oluşturulması sebebiyle akademik literatürde en çok tartışılan konuların 
başında bu endekslerin çeşitlendirme düzeyi gelmektedir. Bu husustaki en önemli iddia 
İslami endekslerin sınırlı bir varlık evreninden seçilmesi nedeniyle yeterli düzeyde 
çeşitlendirilmemiş olduğu ve İslami endeks yatırımcılarının düşük çeşitlendirmeden 
dolayı ilave maliyetlere katlanmak durumunda kalacaklarıdır.

Bu çalışmada İslami endekslerin çeşitlendirme düzeyleri konvansiyonel muadilleriyle 
karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve eğer varsa düşük çeşitlendirmeden dolayı İslami 
yatırımcıların ilave maliyetlerle karşılaşıp karşılaşmayacağı araştırılmıştır. Türkiye, 
Malezya, ABD ve İngiltere piyasalarında bulunan DJ ve MSCI endeksleri portföy teorisi 
modelleri vasıtasıyla değerlendirilmiştir.
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Elde edilen ampirik bulgulara göre, İslami endekslerin incelenen tüm dönemlerde 
konvansiyonel muadillerine kıyasla sistematik olmayan risklerinin toplam risk içerisindeki 
payı daha yüksektir. Korelasyon katsayıları incelendiğinde ele alınan İslami endekslerin 
tamamının pazar portföyü ile olan korelasyon düzeyi konvansiyonel muadillerine 
kıyasla daha düşüktür. Bu bulgular İslami endekslerin konvansiyonel muadilleri kadar 
iyi çeşitlendirilmemiş olduğunu gösterir. Fama performans ölçütlerine göre genel olarak 
İslami endekslerde kayıp çeşitlendirmeden doğan maliyetin konvansiyonel muadillerine 
kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte net selektivite ölçütü sonuçları 
İslami endekslerin bu maliyeti çoğu örnekte telafi etmiş olduğuna işaret etmektedir. Tüm 
bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde İslami endekslerin çeşitlendirme düzeyinin 
konvansiyonel muadilleri kadar iyi olmadığı ortaya çıkmaktadır. Yani İslami filtreleme 
teknikleri sebebiyle kısıtlanan yatırım yapılabilir varlık evreni çeşitlendirme düzeyi 
açısından İslami endeksleri dezavantajlı bir konuma sokmaktadır. Ancak analiz döneminde 
kayıp çeşitlendirmenin telafi edilip edilmediğini gösteren net selektivite ölçütü pozitif 
değer alan İslami endekslerin filtreleme uygulaması neticesi ortaya çıkan çeşitlendirme 
kaybını telafi ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen bulguların, İslami 
endeks yatırımcılarının ilave maliyetlere katlanacağı iddiasını desteklemediği söylenebilir.
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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.
 b.  Tablo içi metinler 9 punto ile, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.
 c.  Tablo sayfaya ortalanmalıdır.
 d. Şekil numaraları ve açıklamaları şeklin altında
   Şekil 1:………
   biçiminde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.
 e. Şekil, sayfaya ortalanmalıdır.
11. Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.
12. Yazıların ilk gönderiminde editör değerlendirmesinden sonra hakem değerlendirmesi için 1 

ay, revizyon için 1 ay süre öngörülmektedir.
13. Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli 

gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen 
yazıların yayımlanma hakkı dergi yönetimine aittir. Dergide yayımlanmış bir yazının hukuki 
sorumluluğu ise yazarına aittir ve dergiyi bağlamaz. Dergide yayımlanan yazılar, dergi 
yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak 
veya internet ortamında) tekrar yayımlanamaz. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri 
kabul etmiş sayılır.
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4. In the first page of the article the title in English and in Turkish (if known), max. 100 words 
of abstract in English and in Turkish (if known), and keywords should be written.

5. The article should be written via Microsoft Word, with 12 type size and with double space.
6. Spelling and punctuation errors in the printed article belong to the author themselves.
7. All the tables and diagrams should separately be in Microsoft Excel. They all should be 

enumerated.
8. About the references/biblioghraphy we use APAS.
Examples:
	 •	 In	the	books:
In the text: (Yeldan, 2009)
In the references: 
Yeldan, E. (2009). The economics of growth and distribution (5. bs.). Ankara: Efil Yayınevi.
	 •	 In	the	articles:
In the text: (Akyüz, 2009, s. 92-93)
In the references: 
Arolat, O. (2017). Kayseri OSB’nin 40. yıl kitabı. İktisat ve Toplum, 83, 85-90.
	 •	 In	thesis/papers:
In the text: (Büyükyazıcı, 2012)
In the references: 
Büyükyazıcı, D. (2016). Kültür ve sanat ekonomisinde piyasa mekanizmasının etkinsizliği: Gösteri 

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

9. All the references used should be stated under “Bibliography”, at the end of the article.
10. Tables and Diagrams:
 a.  Table numbers and statements should be written on the top of the table,   

  with 10 type size and should be centered.
      Table 1: ……
 b.  Texts inside the table should be written with 9 type size, single row pitch,   

  0  paragraph pitch.
 c.  Tables should be centered to the page.
 d.  Diagram numbers and statements should be written under the diagram   

  with 10 type size and centered to the page.
      Diagram 1: …..
 e.  Diagrams should be centered to the page.
11. The articles not carrying these rules will not be taken under review.
12. After the editorial review, it is provided 1 month for the expert and 1 month for the revision.
13. Efil Journal of Economic Research has the rights whether to publish or not to publish and 

to make corrections on the articles. The right to publish the articles belongs to the journal’s 
management. The legal responsibility of the published article belongs to the author and isn’t 
related to the journal. The articles published in the journal cannot be reproduced in any way 
without the written consent of the journal management and cannot be reproduced elsewhere 
(in print or on the internet). The author who submits article to the journal is deemed to have 
accepted these principles.
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The Economics of Growth and 
Distribution
Erinç Yeldan

“This is the book on economic growth and distri-
bution that I have been waiting for: an insightful, 
readable and teachable account of classical and mo-
dern growth theory that is not afraid of history, is 
not afraid of institutions, and does not try to sweep 
under the carpet the messy problems of the actual 
world we live in. We owe it to the students - and to 
the world- to teach growth economics from a broa-
der perspective as Erinc Yeldan’s book does so well. 
I wish I had had this book when I was a student!” 
Gerald Epstein Professor of Economics and Co-
Director, Political Economy Research Institute 
(PERI), University of Massachusetts, Amherst

“Yeldan’s new alternative growth textbook 
draws from heterodox thinking to better pre-
pare new generations of students to be more 
realistic, more critical and thus more useful.”   
Jomo K. S., United Nations, Assistant Secretary-Ge-
neral for Economic Development

“Yeldan’s critique of mainstream theories and his ef-
fective presentation of different heterodox analyses 
are especially valuable. This book is likely to become 
essential reading for anyone interested not only in the 
past and present, but also the future of economies.”  
Jayati Ghosh, Jawaharlal Nehru University and 
International Development Economics Associates 
(IDEAs), New Delhi

Aynalı Salon

Barry Eichengreen

Geçen yüzyılın iki büyük mali krizi, 1930’lu 
yıllardaki Büyük Bunalım ile 2008’de başlayan 
Büyük Durgunluk’tur. Her ikisinin de arka pla-
nında, kredilerdeki sert yükselişler, şaibeli ban-
kacılık uygulamaları ve  kırılgan, istikrarsız bir 
küresel finans sistemi vardı. 2008’de piyasalar 
kalp krizleri geçirirken, ekonomi politikasını 
belirleyenler en kötüsünü önlemek amacıyla 
Büyük Bunalım’ın derslerine başvurdu. Verdik-
leri yanıtla 1930’lu yıllardakine benzer bir fi-
nansal bir çöküşü ve yıkıcı bir bunalımı önledi-
ler ama ABD ve Avrupa’da işsizlik buna rağmen 
dayanılmaz seviyelere yükseldi. Acı ve ızdırap 
alabildiğine yaygınlaştı.

Aynalı Salon, hem önemli bir ekonomi tarihi ça-
lışması hem de aynı hatalardan bazılarına ikinci 
bir kez daha düşmekten nasıl kurtulduğumuza 
dair esaslı bir incelemedir. Sadece Büyük Bu-
nalım tarihinden çıkarılan derslerin toplumun 
çağdaş ekonomik sorunlara verdiği yanıtı şekil-
lendirmeye devam ettiğini göstermekle kalmı-
yor, aynı zamanda Büyük Durgunluk tecrübesi-
nin Büyük Bunalım hakkındaki düşüncelerimizi 
nasıl kalıcı bir biçimde değiştireceğini de gözler 
önüne seriyor.



Ekonomide Masallar Gerçekler

Ömer Faruk Çolak

Küreselleşme, sanayi devrimi ile başlamıştır ancak, 1980 
sonrası finansal serbestleşme ile birlikte farklı bir hamle 
yapmıştır. Makro iktisat teorisi de bu değişime ayak 
uydurmuştur. Keynesyen iktisat gözden düşmüş, neoklasik 
iktisat yeniden atağa kalkmıştır. Bu dönemde öyle bir 
söylem egemen hale gelmiştir ki, küreselleşme karşıtları 
dinozor muamelesi görmüştür. Türkiye de bu gelişimden 
payını almıştır. Ekonomiden, politikaya, hukuk sisteminden, 
toplumsal yaşama kadar uzanan bir değişim yaşamıştır. 2007 
Krizi, ülkelere (merkez ve çevre) küreselleşmenin gerçek 
yüzünü göstermiştir, çünkü vaat edilen eşitlik, istikrarlı 
büyüme ve düşük işsizlik oranına erişilemediği gibi tüm 
ülkeler borca batmış ya da sınırda yaşar hale gelmiştir. Bu 
süreçte batı ülkelerinde muhafazakâr iktidarlar yerlerini 
korurken, daha hibrit demokrasilerde politik sistem tek 
adamlığa kaymıştır. Dünya sanki II. Dünya Savaşı öncesine 
benzer bir yol tutturmuştur. Nitekim dünya ekonomisi, krizi 
üzerinden hâlâ atamamıştır. Bundan da önemlisi; dünya 
artık daha az özgür, daha az adaletli ve daha çatışmacı bir 
yaşam alanı haline gelmiştir. Bu süreçte hemen her ülkede 
hükümetler, insanlara adeta masal anlatmışlardır. Bu 
masallara ayak uyduranların sayısı da az değildir. Bu kitap, 
küresel ölçekte anlatılan masalların arkasındaki gerçekleri 
okuyucuya göstermektedir. Kitapta, 1929 Bunalımı’dan 
başlayarak küreselleşme bağlamında dünya ve Türkiye 
ekonomisi, ekonomi politik bakış açısı ile irdelenmektedir. 
Bu irdeleme her kitapseverin anlayacağı bir dille yapılmıştır. 
Umudumuz, iktisatçı olmayanların da bu kitap sayesinde 
iktisat ile tanışması ve artık masallara hayır demesidir.

Ahlaksız Büyüme

İbrahim Semih Akçomak

Murathan Mungan “Bu ülke-
nin resmî dini ikiyüzlülüktür.” 
derken; Şevket Pamuk yolsuzlu-
ğun, düzenin kendisi olduğunu 
söylerken; Ayfer Tunç, bir ah-
lak buhranında yaşadığımızdan 
bahsederken; Gülse Birsel, Yalan 
Dünya’daki kurgunun ve karak-
terlerin, ülkede olanlardan daha 
ciddi ve ahlaklı olduğundan dert 
yanarken; Hakan Günday, Zar-
gana’da “Matematiği kuvvetli 
değildi fakat çıkarlarını hesap-
lamasını iyi bilirdi.” cümlesini 
sarf ederken farkında olmadan 
Türkiye’yi yıllardır yiyip bitiren 
ancak, adı konulamayan bir kav-
ramı tasvir ediyor aslında. Tür-
kiye’nin uzun dönem ekonomik 
büyüme hikâyesine farklı bir ba-
kış açısı getiren bu kitap, bu kav-
ramın adını koyuyor: Ahlaksız 
Büyüme.



Makroekonomi

N. Gregory Mankiw

Gregory Mankiw’in Makroekonomi kita-
bı tüm dünya da ders kitabı olarak geniş 
kabul görmüştür. Kitap bugüne kadar altı 
baskı yaparken, başta Almanca, Fransız-
ca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Rus-
ça, Japonca ve Portekizce olmak üzere 
16 dile çevrilmiştir. Elinizde tuttuğunuz 
Türkçe çeviride altıncı baskıdan yapıl-
mıştır. Mankiw’in makroekonomi kita-
bını bu kadar önemli kılan nokta kitabın 
öğrenci ve öğretici dostu olmasıdır. Kitap 
makroekonomideki son gelişmeleri teorik 
olarak anlatırken ekonomideki gerçekleş-
melere ilişkin verdiği örneklerle de teorik 
bilginin ayakları üzerine basmasını sağla-
maktadır.

Kitapta konular anlatıldıktan sonra her 
bölümün sonuna özet, anahtar kelimeler 
ile problemler ve uygulama soruları 
koyulmuştur.

Makroekonomi

Andrew Abel, Ben Bernanke,          
Dean Croushore

Makroekonomi, yaşanan son kriz ile birlikte herke-
sin konuştuğu bir konu haline geldi. Bu, bir taraftan 
olumlu, diğer taraftan ise olumsuz bir gelişme oldu. 
Olumlu oldu, çünkü artık ekonomik sorunlar geniş 
kitlelerce tartışılır ve anlaşılmaya çalışılan konula-
rın başında gelmeye başladı; olumsuz oldu, çünkü 
herkes kendini ekonomist zannetmeye başladı.

Abel, Bernanke ve Croushore’un birlikte yazdıkla-
rı bu kitap, makroekonomiye bu çerçevede yakla-
şıyor. Yazarlardan Ben S. Bernanke, kriz dönemin-
de ABD Merkez Bankası’nın (FED) başkanıydı. 
Dolasıyla, büyük bir krizi idare eden kişi olarak, 
krize yönelik alınan makroekonomi politikalarını 
küresel ekonomi ölçeğinde yönetti. Kitapta bu de-
neyimi de bulacaksınız.

Elinizde tuttuğunuz makroekonomi kitabı size 
sadece kuramsal bilgiler aktarmakla kalmıyor, 
makroekonomik politikaların uygulanmasını anla-
tıyor, verilerle ekonomiyi nasıl yorumlayacağınızın 
da yolunu açıyor.

Kitap, izlenen bu yöntem sayesinde sizi daha üst 
ekonomi derslerine hazırladığı gibi, aldığınız eği-
tim sonrası gireceğiniz yarışma sınavlarına da ha-
zırlamaktadır.



Standart Sapmalar, Hatalı Varsayımlar, 
Çarpıtılmış Veriler ve İstatistiklerle 
Yalan Söylemenin Diğer Yolları

Gary Smith

- Günde iki fincan kahve içmek pankreas kanseri ris-
kini arttırır.
- İnsanlar önemli kutlamaların günlerine kadar ölümü 
erteleyebilirler.
- Baş harfleri D olan beyzbol oyuncuları, baş harfleri 
E-Z arasında olanlara göre ortalama iki yıl daha erken 
ölür.
- Devlet borçlarının GSYH’ye oranı yüzde doksanın 
üzerine çıktığında, ülkelerde daima durgunluk başlar.

Bu iddialar ve bunlar gibi binlercesiyle, yanlış olma-
larına rağmen, her gün gazetelerde ve dergilerde kar-
şılaşıyoruz.  Günümüzün bilgi çağında, inançlarımız 
ve davranışlarımız anlamsız veri yığınları ile yönlen-
diriliyor. Neden sürekli yanlış çıkarımlar yapıp, hatalı 
kararlar verdiğimizi anlamak zor değil.  Mantıklı bir 
şekilde iyi bilgilendirilsek bile, hangi verinin yanlı ya 
da alakasız olduğunu, hangi bilimsel araştırmanın çar-
pıtılmış ya da yanıltıcı olduğunu anlama konusunda 
sürekli uyanık değilizdir. Medya tarafından sunulan 
çoğu alanında otorite niteliğinde olan, kulağa bilimsel 
gelen kanıtlar aslında çarpıtılmış veriler, yanlılıklar 
ya da bazen dürüst ama eski hatalarla doludur. Gary 
Smith, bu kitapta rekor bir dürüstlük sergileyerek, in-
sanların, çılgın teorilerini desteklemek için kullandık-
ları hile ve tuzaklarla karşımıza çıkıyor.

Darwin Ekonomisi; Özgürlük, 
Rekabet ve Kamu Yararı

Robert H. Frank

Frank davranışsal iktisada nasıl bulaştığı-
nı şöyle ifade etmekte:

“1980’lerin henüz başındayken lisans dü-
zeyinde davranışsal iktisat dersi veren-
lerden biri de bendim. Karşıma çıkan ilk 
mesele öğrencilerin derse kaydolmasını 
sağlayabilecek ilgi çekici bir isim bulmak-
tı. Sonunda dersin adını ‘Rasyonel Seçim-
den Sapmalar’ koymaya karar verdim. 
Haliyle o dönemde standart bir ders içe-
riği de mevcut değildi. Çokça düşündük-
ten sonra dersin içeriğini iki geniş başlık 
altında toparlamaya karar verdim: ‘Ras-
yonel Seçimden Pişmanlıkla Sapmalar’ 
ve ‘Rasyonel Seçimden Pişman Olmadan 
Sapmalar’. Birinci başlığın altına, insanla-
rın yatkın olduğu birçok sistematik biliş-
sel hatayı belgeleyen çalışmaları koydum. 
‘Rasyonel Seçimden Pişman Olmadan 
Sapmalar’ başlığının altında ise, insanla-
rın standart rasyonel seçim modellerinin 
öngörülerinden pişmanlık duymaksızın 
sapmalarını betimleyen çalışmaları sıra-
ladım”.
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