




FATiH AKYILDIZ 

1 976 y1lmda tstanbul'da dogan Fatih Akyt!d1z, ortaogrenimini istanbul Lisesi'nde tamamlad1ktan sonra Bogazi�i 
Oniversitesi Ekonomi boliimiinden mezun oldu. Yiiksek lisansm1 Briiksel Oniversitesi'nde (ULB) istatistik alamnda 
tamamlayan Akyt!dtz, 2003 y1hndan bu yana bankac1hk sektoriinde �ah,maktadtr. Parasal iktisat, para tarihi, niimizma
tik, finans gibi para ile ilgili tiim konular ilgi alamndad1r. Aym zamanda mali miipvir ve yard1mc1 aktiier unvanlarma 
sahip yazar evli ve ii� �ocuk babas1d1r. 

• ISTANBUL Btt.GI ONIVERslTESI YAYINLARJ 



FATIH AKYILDIZ 
GOs'rERGELER NE ANLATIR? 
TORKIYE li;:h1 IKTISADI GGsnRGELER REHBERI 

)sTANBUL BILGI ONIVERSITESI YAYINLARI 604 
EKONOMI 19 

ISBN 978-605-399-491-6 

1. BASKI )STANBUL, EKIM 2017 

C ISTANBUL BILGI ONIVERSITESI IKTISADI l�LETMESI 
YAZl�MA ADRESI: INONO CAODESI, No: 6 Ku�TEPE �l�LI 34387 lsTANBUL 
TELEFON: 0212 311 64 63 · 311 61 34 / FAKS: 0212 216 24 15 • SERTIFIKA No: 35680 

m.llftalyay.com 
E-POSTA yayinObllgiyay.com 
DAlmM dagltimObllglyay.com 

YAYlllA llAzlRLAYAll FAHRI ARAL 
TASAlllM MEHMET ULUSEL 
DIZ6I YE UYGULAMA MARATON DizGIEVI • www.dizgievi.com 
D0ZELTI REMZI ABBAS 
DIZll BELGIN t;INAR 
BAsKI VE CILT MEGA BASIM YAYIN SAN. VE Tic. A.�. 

CIHANGIR MAH. GOVERCIN CAO. No: 3/1 BAHA I� MERKEZi, A BLOK KAT 2 AVCILAR lsTANBUL 
TELEFON: 0212 412 17 00 / FAKS: 0212 422 11 51 • SERTIFIKA No: 12026 

Istanbul Bilgi University Library Cataloging-in-Publication Data 
Istanbul Bilgi Oniversitesi KUtUphanesi Kataloglama B�IUmO Tarafindan Kataloglanm1�tir. 

Akytldtz, Fatih, 1976-. 
Gostergeler: rakamlann soyledig:i TUrkiye i�in iktisadi gostergeler rehberi I Fatih Akytldtz. 

xxiv, 425 pages: 87 charts; 23 cm. - (Istanbul Bilgi Oniversitesi Yaymlan; 6o4 Ekonomi; 19.) 
Includes bibliographical references (pages [409)-419) and index. 
ISBN 978-605-399-491-6 

1. Turkey -Economic conditions. 2. Economic indicators -Turkey. 
3. Foreign exchange administration -Turkey. 4. Finance, Public -Turkey. 
5. Economic development -Turkey. I. Title. 

HC492. A39 2017 



f ATiH AKYILDIZ 

G0STERGELER NE ANLATIR? 
TURKIYE l�IN IKTISADI GOSTERGELER REHBERI 





l�indekiler 

xi <;er�eve Listesi 
xiii T ablo, Grafik ve Sekil Listesi 
x1x Onsoz 

1 BiRiNCi BOLOM Giri� 
3 T arihsel Geli§im 
5 Gosterge S1mflan 
6 Kalite Kriterleri 

11 Gosterge Dretim ve Degerlendirmesinde Kar§1la§1lan Hatalar 

19 iKiNCi BOLOM Milli Gelir Gostergeleri 
31 Tiirkiye'de Gayrisafi Yurt i«;i Hasda Tahminleri 

33 Dretim Yontemiyle Gayrisafi Yurt l«;i Has1la 
39 Harcama Yontemiyle Gayrisafi Yurt i«;i Hasila 
51 Gelir Yontemiyle Gayrisafi Yurt i<;i Has1la 

54 Ki§i Ba§ma Dii§en GSYH 
55 Satm Alma Giicii Paritesine Gore GSYH 
59 Gelir Dag1hm1 

61 Hanehalk1 Kullamlabilir Geliri Uzerinden Hesaplanan Gostergeler 
63 E§deger Hanehalk1 Kullamlabilir Geliri Dzerinden Hesaplanan Gostergeler 

66 Y oksulluk 
72 Verimlilik 
75 Veriye Eri§im 

81 O<;ONCO BOLOM Oretim ve iktisadi Canhhk 
88 imalat Sanayinde Kapasite Kullamm Oram 
91 Sanayi Endeksleri 

94 Ayhk Sanayi Endeksleri 
94 Sanayi Oretim Endeksi 
97 Sanayi Ciro Endeksi 

99 Sanayi i§gi.ici.i Girdi Endeksleri 
100 Sanayi istihdam Endeksi 
100 Sanayide <;ah§tlan Saat Endeksi 
102 Sanayide Briit Ocret - Maa§ Endeksi 

104 Ticaret ve Hizmet Endeksleri 
105 Ticaret ve Hizmet Ciro Endeksi 
105 Ticaret ve Hizmet istihdam Endeksi 
1o6 Ticaret ve Hizmet <;ah§tlan Saat Endeksi 
106 Ticaret ve Hizmet Briit Ucret - Maa§ Endeksi 



vi i�indekiler 

1o8 in§aat Sektoriine ili§kin istatistikler 
109 in§aat Endeksleri 

109 in§aat Ciro Endeksi 
109 in§aat istihdam Endeksi 
110 in§aat <;ah§ilan Saat Endeksi 
110 in§aat Briit Dcret - Maa§ Endeksi 
110 in§aat Dretim Endeksi 

110 Yap1 izin lstatistikleri 
110 Yap1 Ruhsat1 
112 Yap1 Kullanma izin Belgesi 

113 Egilim Anketleri 
114 iktisadi Yonelim Anketi ve Reel Kesim Giiven Endeksi 
118 i§yeri Egilim Anketi ve Sektorel Giiven Endeksleri 
120 Tiiketici Egilim Anketi ve Tiiketici Giiven Endeksi 
122 Beklenti Anketi 
124 Yatmm Anketi 
124 DI§ Ticaret Beklenti Anketi 
125 Banka Kredileri Egilim Anketi 

125 Tiiketim Harcamalan 
125 Perakende SatI§ Hacim Endeksi 
126 A VM Endeksleri 
126 Kredi Kart1 istatistikleri 

128 Diger Onemli istatistikler 
128 Ta§It Arac1 Oretim ve Sat1§lan 
130 Kar§1hks1z <;ekler ve Protestolu Senetler 
131 Kurulan I Kapanan Sirket Verileri 
133 Bile§ik Oneil Gostergeler Endeksi 
134 Elektrik Dretimi ve Tiiketimi 

135 Veriye Eri§im 

143 D0RD0NC(J BOLUM Fiyat Gostergeleri 
151 Genel Ama�h Fiyat Endeksleri 

152 Tiiketici Fiyatlan Endeksi (TUFE) 
158 Ozel Kapsamh TUFE (<;ekirdek Enflasyon) 
161 Dretici Fiyatlan Endeksi 
163 GSYH Deflatorii 
167 lstanbul Ticaret Odas1 Tarafmdan Yay1mlanan Fiyat Endeksleri 

168 Diger Baz1 Fiyat Endeksleri 
168 Tarim Uriinleri Dretici Fiyat Endeksi 
169 Bina in§aat1 Maliyet Endeksi 
169 Di§ Ticaret Birim Deger Endeksi 
169 Konut Fiyat Endeksi 

170 Enflasyon Beklentisi 
171 Veriye Eri§im 



175 BE�iNCi BOLUM <;ah§ma Ekonomisi 
181 istihdam 
183 i§sizlik 
184 i§giiciine Dahil Olmayanlar 
185 i§giicii ve i§sizlik Gostergeleri 
192 idari Kay1tlardan Eide Edilebilen Veriler 
194 Ocret Gostergeleri 

194 i§giicii Maliyet ve Kazanc; Endeksleri 
195 Briit Ocret Maa§ Endeksleri 
195 Kazanc; YaplSI istatistikleri 
195 Gelir ve Y a§am Ko§ullar Ara§t1rmas1 Sonuc;lan 

196 Veriye Eri§im 

199 ALTINCI BOLUM Uluslararas1 Ekonomi 
200 Odemeler Dengesi 

205 Tiirkiye'de Odemeler Dengesi Tablosu 
2o6 Cari i§lemler Hesab1 

2o6 Mal Dengesi 
209 Hizmetler Dengesi 
213 Birincil Gelir Dengesi 
216 lkincil Gelir Dengesi 

218 Finans Hesab1 
218 Dogrudan Yatmmlar 
222 Portfoy Y atmmlan 
223 Diger Yatmmlar 
228 Rezerv Varhklar 

228 Net Hata ve Noksan 
231 Odemeler Dengesi Ac;1k/Fazla Tammlan 
237 Uluslararas1 Yatmm Pozisyonu 
242 Tiirkiye'nin Di§ Borcu 

243 Ti.irkiye Bri.it Di§ Bore; Stoku 
24 Ti.irkiye Net Di§ Bore; Stoku 

246 Di§ Ticaret 
249 TOiK T arafmdan Y ay1mlanan Di§ Ticaret istatistikleri 
261 Ti.irkiye ihracatc;1lar Meclisi ihracat Verileri 
262 Di§ Ticaret Endeksleri 

263 Birim Deger Endeksleri 
265 Miktar Endeksleri 
265 Di§ Ticaret Hadleri 

266 Reel Efektif Doviz Kuru Endeksi 
270 Veriye Eri§im 

i�indekiler vii 



viii i�indekiler 

275 YEDiNCi BOLOM Kamu Ekonomisi 
278 Tiirkiye'de Kamu Kesimi 
281 Kamu Kesimi lstatistikleri 

282 Merkezi Yonetim Biit1Wesi 
286 Merkezi Yonetim Biitc;e Gelirleri 

219 Vergi Gelirleri 
294 Te§ebbiis ve Miilkiyet Gelirleri 
294 Alman Bag1§lar ve Yard1mlar ile Ozel Gelirler 
294 Faizler, Paylar ve Cezalar 
295 Sermaye Gelirleri 
295 Alacaklardan T ahsilat 

295 Merkezi Yonetim Biitc;e Giderleri 
296 Ekonomik Sm1fland1rma 
304 Fonksiyonel S1mfland1rma 

309 Biitc;e Dengesi 
313 Hazine Nakit Ger'Wekle§meleri 
318 Biit'We D1§1 Kamu Kesimi 

318 Mahalli idareler 
319 Doner Sermayeli Kurulu§lar 
319 Biitc;e D1§1 Fonlar 
320 Sosyal Giivenlik Kurumlar1 
320 i§sizlik Sigortas1 Fonu 
321 Kamu lktisadi Te§Cbbiisleri 

322 Toplam Kamu Kesimi Gostergeleri 
322 Kamu Kesimi Genel Dengesi 
329 Genel Devlet Dengesi 

331 Kamu Borcu 
334 Borcun GSYH'ya Oram 
335 Borcun Kompozisyonu 
336 Ortalama Vade 
337 Bore; <;;evirme Oram 
337 Faiz D1§1 Fazla 
337 Faiz Oram 
337 Kredi tflas Takas1 (CDS: Credit Default Swap) 

338 Merkezi Yonetim Bore; Stoku 
341 AB Tammh Genel Yonetim Bore; Stoku 
342 Kamu Net Bore; Stoku 

344 Veriye Eri§im 



349 SEKiZiNCi BOLUM Para, Bankac1hk ve Finans 
349 Para Am 
357 Faiz 
363 Doviz Kuru 
367 Bankac1hk istatistikleri 
374 Sermaye Piyasas1 istatistikleri 
376 Merkez Bankasi Gostergeleri 

382 Haftahk Vaziyet 
389 Analitik Bilan�o 

399 Veriye Eri�im 

403 Ek: Yurt Dt§I Veri Kaynaklan 
409 Kaynak� 
421 Dizin 

i�indekller Ix 





�er�eve Listesi 

17 (ER(EVE 1.1 
21 (ER(EVE 2.1 
50 (ER(EVE 2.2 
53 (ER(EVE 2.3 
57 (ER(EVE 2.4 
66 (ER(EVE 2.5 
69 (ER(EVE 2.6 
92 (ER(EVE 3.1 
98 (ER(EVE 3.3 

116 (ER(EVE 3.4 
11tB (ER(EVE 4.1 
16o (ER(EVE 4.2 
192 (ER(EVE 5.1 
224 (ER(EVE 6.1 
324 (ER(EVE 7-1 
355 (ER(EVE 8.1 
356 (ER(EVE 8.2 
368 (ER(EVE 8.3 

Sm1fland1rrna Standartlan 
Ulusal Hesaplar Sistemi 
Tasarruf Oram 
GSYH GUncelleme t8h$malan 
Sabn Alma GUcU Paritesi Kanunu 
GeUr ve Ya$am Ko$ullan Ar8$brrnas1 
Hanehalkl Biit�e Anketi 
TCMB ve TOIK Tarafmdan Yay1mlanan Kapasite Kullamm Oranlan 
Dayamkb ve Dayamks1z Tiiketim Mallan 
Yayilma Endeksi (diffusion index) 
Endeks TUrleri 
Hangi tekirdek Enflasyon? 
Hanehalkl 1$gilCU Anketi ve 1$gUcU Endeksleri 
Uluslararas1 Para Hareketleri 
Vergi YUkU 
2007 Y1lmda Yap1lan GUncelleme 
Para tarpam 
Banka Finansal Tabolanndan Elde Edilebilecek Onemli Makro Gtistergeler 





Tablo, Grafik ve $ekil Listesi 

Tablo Listesi 
36 Tablo 2.1 
38 Tablo 2.2 
42 Tablo 2.3 
43 Tablo 2.4 
46 Tablo 2.5 
52 Tablo 2.6 

61 Tablo 2.7 

68 Tablo 2.8 

86 Tablo 3.1 
95 Tablo 3 .2 

103 Tablo 3.3 

104 Tablo 3 .4 
115 Tablo 3 .5 
118 Tablo 3.6 
121 Tablo 3.7 
123 Tablo 3.8 
124 Tablo 3.9 
125 Tablo 3 .10 

155 Tablo 4.1 
157 T ablo 4.2 
16o Tablo 4.2.1 
165 Tablo 4.3 
172 Tablo 4.4 
173 Tablo 4.5 

179 Tablo 5. 1 

201 Tablo 6.1 
202 Tablo 6.2 

2015  Y1h i�in Oretim Yontemiyle GSYH (cari fiyatlarla milyon TL) 
2014 ve 2015 Y1llarmda Sektorlerin Biiyiimeye Katk1lan 
2015 Y1h i�in Harcama Yontemiyle GSYH (cari fiyatlarla milyon TL) 
Yurt i�i Tiiketimin Sektorlere Gore Kmhm1 (2015 )  
Gayrisafi Sabit Sermaye Olu§umunun Sektorlere Gore Kmhm1 (milyon TL) 
2014 ve 201 5  Y1llan i�in Gelir Yontemiyle GSYH 
(cari fiyatlarla milyon TL) 
Hanehalk1 Kullamlabilir Gelir ve E§deger Hanehalk1 Kullamlabilir Gelirine 
Gore Her Bir % lO'luk Dilimin Milli Gelirden Ald1g1 Pay (2014 )  
2014 Y1h Goreli Yoksulluk Smmna Gore Yoksul Say1lan ve  Yoksulluk 
Oram 

Piyasalann A�1klanan Gostergelere T epkileri 
TDiK Tarafmdan Haz1rlanan Oretim <;e§idine Gore Sanayi Oretim 
Endeksleri 
201 6  Y1h Birinci <;eyrek itibanyla <;e§itli Sektorler ve Mal Gruplan i�in 
Sanayide Briit Ocret - Maa§ Endeksleri 
Sanayi Gostergelerinin Kapsamlanmn Kar§1la§t1rmas1 
iktisadi Y onelim Anketi Sorulan 
iktisadi Yonelim Anketi Sorulan 
Tiiketici Egilim Anketi Sorulan 
Beklenti Anketi Sorulan 
Y atmm Anketi Sorulan 
Ankete Dayah Gostergeler 

TDFE'nin Alt Kalemleri 
Harcama Gruplarmm Enflasyona Katk1s1 (Haziran 2016 )  
Ozel Kapsamh TDFE Degerleri Arasmdaki Korelasyon 
GSYH Deflatorii ve Degi§im Oranlan 
Tiiketici Fiyat Endeksleri 
Toptan E§ya Fiyat Endeksleri ve Oretici Fiyat Endeksi 

201 5  Yil Sonu itibanyla Tiirkiye Niifusu ve istihdam Yap1s1 (Bin Ki§i ) 

Di§ Alemle ili§kilerin Odemeler Dengesine Kay1t Esas1 
Odemeler Dengesi Tablosu 



xiv tablo, grafik ve $•kil listesi 

207 Tablo 6.3 
210 Tablo 6.4 
214 Tablo 6.5 
216 Tablo 6.6 
219 Tablo 6. 7 
222 Tablo 6.8 
225 Tablo 6.9 
239 Tablo 6.10 
243 Tablo 6.1 1 

244 Tablo 6.12 
245 Tablo 6.13 
26o Tablo 6.14 

284 Tablo 7.1 

286 Tablo 7.2 

296 Tablo 7.3 

305 Tablo 7.4 

3o8 Tablo 7.5 

310 Tablo 7.6 
314 Tablo 7.7 
319 Tablo 7.8 

323 Tablo 7.9 
330 Tablo 7.10 
339 Tablo 7.1 1  
340 Tablo 7.12 
341 Tablo 7.13 
343 Tablo 7.14 

353 Tablo 8.1 
367 Tablo 8.2 
382 Tablo 8.3 
389 Tablo 8.4 
390 Tablo 8.5 
392 Tablo 8.6 

2015 Y1h 01§ Ticaret Dengesi (milyon ABO Dolan) 
2015 Y1h Hizmetler Dengesi (milyon ABO Dolan) 
2015 Y1h Gelir Dengesi (milyon ABO Dolan) 
2015 Y1h Cari Transferleri (milyon ABO Dolan) 
2015 Y1h Dogrudan Yatmmlar (milyon ABO Dolan) 
2015  Y1h Portfoy Yatmmlan (milyon ABO Dolan) 
2015 Y1h Diger Yatmmlar (milyon ABO Dolan) 
201 5  Y1h Uluslararas1 Yatmm Pozisyonu Tablosu (milyon ABO Dolan) 
Hazine Miiste§arhg1'nca Yay1mlanan Tiirkiye Briit 01§ Bon; Stoku (milyon 
ABO Dolan) 
BIS Tarafmdan Yay1mlanan Briit 01§ Bor� (milyon ABO Dolan) 
Tiirkiye Net 01§ Bor� Stoku (milyon ABO Dolan) 
Almanya ve Tiirkiye Veri Kaynaklarma Gore Tiirkiye ve Almanya 
Arasmdaki 01§ Ticaret 

Merkezi Yonetim Kapsammdaki Kamu idareleri ve 201 6  Y1h Odenekleri 
(milyon TL) 
201 5  Y1h Genel Biit�e Gelirleri Hedef ve Ger�ekle§melerinin Fonksiyonel 
Kmhm1 ( bin TL) 
201 5  Y1h Merkezi Yonetim Biit�e Giderleri Hedef ve Ger�ekle§melerinin 
Ekonomik S1mfland1rmas1 (milyon TL) 
2015 Y1h Merkezi Biit�e Giderleri Ba§lang1� Odenegi ve Ger�ekle§melerinfo. 
Fonksiyonel S1mflandirmas1 (bin TL) 
Merkezi Yonetim Biit�esi'ndeki Savunma, Saghk ve Egitim Giderleri ile Bu 
Giderlerin Toplam Biit�e Harcamas1 i�indeki Biiyiikliigii (milyon TL) 
Merkezi Yonetim Biit�e Hedefi ve Biit�e Ger�ekle§mesi (milyon TL) 
201 5  ve 2016  Y1llan May1s Ay1 Hazine Nakit Ger�ekle§meleri (milyon TL) 
Fonksiyonel S1mflamaya Gore 201 5  Y1h Mahalli idarelerin Konsolide Biit�e 
Ger�ekle§meleri (bin TL) 
Kamu Kesimi Genel Dengesi (cari fiyatlarla milyon TL) 
2014 ve 2015 Y1llan Genel Devlet Dengesi Tablosu (bin TL) 
i� Bor� Stokunun Elinde Bulunduranlara Gore Dag1hm1 (milyar TL) 
Merkezi Yonetim 01§ Bor� Stoku (milyon ABO Dolan) 
AB Tammh Genel Yonetim Bor� Stoku (milyar TL) 
Kamu Net Bor� Stoku (milyar TL) 

22.07.201 6  Haftasmda Para Am (milyon TL) 
Basitle§tirilmi§ Banka Bilan�osu 
27.07.201 6  Tarihli Merkez Bankasi Vaziyeti (bin TL) 
02.08.201 6  Tarihli Analitik Bilan�o (bin TL) 
Analitik Bilan�oyu Olu§turan Vaziyet Kalemleri 
Basitle§tirilmi§ Analitik Bilan�o 



Grafik Listesi 
25 Grafik 2.1 
tio Grafik 2.2 

lf7 Grafik 2.3 
lf9 Grafik 2.4 

55 Grafik 2.5 
sS Grafik 2.6 

62 Grafik 2. 7 
70 Grafik 2.6. 1 

7/f Grafik 2.8 

79 Grafik 2.9 

84 Grafik 3 .1  
90 Grafik 3 .2 

92 Grafik 3 .1 . 1  

96 Grafik 3.3 
101 Grafik 3 .4 

102 Grafik 3 .5 
1o6 Grafik 3 .6 

107 Grafik 3 .  7 

111 Grafik 3.8 
112 Grafik 3.9 

117 Grafik 3 .10 
119 Grafik 3 . 11  
122 Grafik 3.12 
127 Grafik 3 .13 
129 Grafik 3 .14 
131 Grafik 3 .15 
132 Grafik 3 .16 

tablo, grafik v e  $ekil listesi xv 

01§ Alem Net Faktor Gelirleri (milyon TL) 
Mevsim Etkilerinden Armdmlm1§ ve Armdmlmam1§ Zincirleme Hacim 
Endeksleri 
2015 Y1h i�in Toplam Yurt i�i Talep 
GSYH i�indeki Stok Degi§meleri Kaleminin Kiimiilatif Geli§imi 
(2009 fiyatlanyla milyar TL) 
TL ve ABO Dolan Cinsinden Milli Gelir 
2014 Y1h i�in <;e§itli Ulkelerin Ki§i Ba§ma Dii§en GSYH'lan ile Satm Alma 
Giicii Paritesine Gore Ki§i Ba§ma Dii§en GSYH'larmm Kar§1la§tirmas1 
2014 Y1h i�in Tiirkiye'nin Lorenz Egrisi (hanehalk1 kullamlabilir gelire gore) 
G1da ve Alkolsiiz i�ecekler ile Ula§tirmamn Toplam Tiiketim Harcamalan 
i�indeki Oram 
Toplam Sanayi Sektorii i�in <;ah§an Ki§i Ba§ma Dretim Endeksi (2005 
ortalamas1 = 1 00 )  
OECD, IMF ve  Diinya Bankasi Tarafmdan Haz1rlanan Tiirkiye i�in Satm 
Alma Giicii Paritesine Gore Ki§i Ba§ma Dii§en GSYH Degerleri 

Oneil, E§anh ve Art�1 Gosterge Ornekleri 
imalat Sanayi Kapasite Kullamm Oram ile imalat Sanayi Dretim Endeksinin 
Geli§imi 
TCMB ve TDiK Tarafmdan Haz1rlanan Kapasite Kullamm Oranlan 
Kar§1la§t1rmas1 
Ayhk Sanayi Endeksleri 
istihdam Endeksine Gore Sanayi istihdam1 ve Hanehalk1 i§giicii Anketi'ne 
Gore Sanayi istihdam1 
Sanayi istihdam Endeksi ile Sanayide <;ah§1lan Saat Endeksi Kar§ila§tirmas1 
Ticaret ve Hizmet istihdam Endeksi ve Ticaret ve Hizmet <;ah§ilan Saat 
Endeksi 
Ticaret ve Hizmet <;ah§ilan Saat Endeksi ile Ticaret ve Hizmet Briit Dcret 
Maa§ Endeksi'nin Kar§1la§tmlmas1 
in§aat istihdam Endeksi ile in§aat Dretim Endeksi'nin Kar§ila§tmlmas1 
Yap1 Ruhsat1 ve Yap1 Kullanma izin Belgesi Alman Binalarm Toplam Alam 
(milyon metrekare) 
Reel Kesim Gi.iven Endeksi 
Sektorel Giiven Endeksleri 
Tiiketici Giiven Endeksi 
Kredi Kart1 Harcamalan 
Ayhk Ta§1t Arac1 Dretim Adedi ve imalat Sanayi Dretim Endeksi 
Kar§1hks1z <;1kan <;eklerin Toplam <;eklere Adetsel ve Tutarsal Oram 
A�1lan ve Kapanan Sirket Adetleri 



xvi tablo, grafik ve $l!kil listesi 

134 Grafik 3 .17  
135 Grafik 3 .18  

163 Grafik 4.1 
166 Grafik 4.2 

168 Grafik 4.3 

171 Grafik 4.4 

188 Grafik 5 .1 
189 Grafik 5 .2 
191 Grafik 5 .3 
193 Grafik 5 .4 

196 Grafik 5.5 

215 Grafik 6.1 
217 Grafik 6.2 
221 Grafik 6.3 
227 Grafik 6.4 
230 Grafik 6.5 
232 Grafik 6.6 
233 Grafik 6. 7 
234 Grafik 6.8 
242 Grafik 6.9 
251 Grafik 6.10 
252 Grafik 6.1 1  
253 Grafik 6.12 
254 Grafik 6.13 
255 Grafik 6.14 
256 Grafik 6.15 
256 Grafik 6.16 
257 Grafik 6.17 
264 Grafik 6.18 
270 Grafik 6.19 

290 Grafik 7 .1  
293 Grafik 7.2 
301 Grafik 7 .3 

Trendden ArmdmlmI§ Bile§ik Oncii Gostergeler Endeksi 
Elektrik Tiiketimi ve Sanayi Oretim Endeksi 

TOFE ve OFE ( logaritmik ol�ek) 
Tanm, Ormancihk ve Bahk�Ihk Sektorii ile imalat Sektorii i�in Hesaplanan 
Gayrisafi Hasila Deflatorleri 
istanbul Ocretliler Ge�inme Endeksi ve TOFE Kar§da§tirmasI ( logaritmik 
ol�ek) 
Yd Sonu TOFE Beklentisi ve TOFE'ye Gore Ydhk Enflasyon 

Mevsimsellikten ArmdmlmI§ ve ArmdmlmamI§ i§sizlik Oranlan ( % ) 
i§sizlik Oram ve Tanm DI§I i§sizlik Oram (% ) 
Ayhk i§siz Saydan ve 0� Ayhk Ortalamalar 
Aylar itibanyla SGK Kapsammda <;ah§an Sigortahlar ve TOiK Verilerine 
Gore istihdam 
2006 Yih Fiyatlanyla Ocretli-Maa§h <;ah§anlar ve Kendi Hesabma 
<;ah§anlarm Ortalama Y dhk Geliri 

Net Yatmm Gelirinin DagihmI (milyon ABO Dolan) 
Yurt OI§mda <;ah§an i§�ilerin Tiirkiye'ye Transferleri (milyon ABO Dolan) 
Dogrudan Yatmmlar ve Gelir Transferi (milyon ABO Dolan) 
Yurt DI§mdan Net Kaynak KullammI (milyon ABO Dolan) 
Net Hata ve Noksan Kaleminin Geli§imi (milyon ABO Dolan) 
DI§ Ticaret Dengesinin Milli Gelire Oram (% ) 
Hizmetler Dengesinin Geli§imi (milyon ABO Dolan) 
Gelir Dengesinin Geli§imi (milyon ABO Dolan) 
UluslararasI Yatmm Pozisyonu ve Cari A�Ik (milyar ABO Dolan) 
Tiirkiye'nin Onde Gelen ihracat Ortaklan (milyon ABO Dolan) 
Tiirkiye'nin Onde Gelen ithalat Ortaklan (milyon ABO Dolan) 
DI§ Ticaret Y ogunla§masI 
ithalatm Mal Gruplan Bazmda Geli§imi (tutar - logaritmik ol�ek) 
ihracatm Mal Gruplan Bazmda Geli§imi (tutar - logaritmik ol�ek) 
Avro ve ABD Dolanmn Toplam ihracat i�indeki PayI (% ) 
Avro ve ABD Dolannm Toplam ithalat i�indeki PayI (% ) 
ihracatm ithalatI Kar§Ilama Oram 
Petrol Fiyatlan ve ithalat Birim Deger Endeksi 
TOFE Kullamlarak HesaplanmI§ Reel Efektif Doviz Kuru Endeksleri 
(2003=1 00) 

Merkezi Yonetim Vergi Gelirlerinin GSYH'ya Oram 
Vergi Gelirlerinin DagihmI ( % ) 
Transfer Harcamalarmm DagihmI 



303 Grafik 7.4 
304 Grafik 7.5 
312 Grafik 7.6 
313 Grafik 7.7 
317 Grafik 7.8 

321 Grafik 7.9 
328 Grafik 7.10 
335 Grafik 7.1 1  

362 Grafik 8.1 
365 Grafik 8.2 
366 Grafik 8.3 
368 Grafik 8.3 . 1  
369 Grafik 8.3.2 
371 Grafik 8.4 
373 Grafik 8.5 
375 Grafik 8.6 
395 Grafik 8.6 
397 Grafik 8.7 

$ekil Listesi 
178 Sekil 5.1 
18o Sekil 5 .2 
2o6 Sekil 6.1 
28o Sekil 7.1 
352 Sekil 8 .1  

tablo, grafik ve $<!kil listesi xvii 

Merkezi Yonetim Biit�esi Faiz Giderinin Milli Gelire Oram (% ) 
201 5  Y1h Merkezi Yonetim Biit�e Giderleri 
Merkezi Yonetim Biit�esi Faiz 01§1 Fazlasmm GSYH'ya Oram 
Merkezi Yonetim Biit�esi i�inde Ayhk Personel Giderleri (milyon TL) 
Aylara Gore Merkezi Yonetim Biit�e Dengesi ve Hazine Nakit Dengesi 
(milyon TL) 
Kamu 1ktisadi Te§ebbiislerinin Donem Karlan (milyon TL) 
Toplam Kamu Kesimi A�1g1 ve Merkezi Yonetim Biit�e A�1g1 (milyon TL) 
AB Tammh Genel Yonetim Bor� Stokunun GSYH'ya Oram 

01 .07.201 6  Tarihli ABO Getiri Egrisi (% ) 
ABO Dolan (doviz ah§) 
Toplam Mevduat i�inde Yabanc1 Para Cinsi Mevduatm Pay1 
Toplam Aktif/GSYH 
Takipteki Alacaklarm Toplam Kredilere Oram 
Yilhk Mevduat Artl§l (% ) 
Se�ilmi§ Olkeler i�in Hanehalk1 Bor�lulugunun Milli Gelire Oram (2014 )  
BiST 1 00 Endeksi 
01§ Varhklarm Toplam Doviz Yiikiimliiliiklerine Oram 
A�1k Piyasa i§lemleri ve Bankalar Mevduat1 Kalemleri (milyar TL) 

Toplam Niifusun istihdam Yap1s1 
Ki§inin 1stihdam Durumunun . Belirlenmesi 
Cari l§lem Gelir ve Giderleri 
Kamu Tiizel Ki§ileri 
Paramo Geli§im Siireci 





Onstiz 

B u kitap, kamuya a\1k iktisadi verilerin daha iyi anla§1labilmesine yonelik olarak haz1rlanm1§ 
bir k1lavuz denemesidir. Bir yandan Tiirkiye orneginde, ekonominin takip ve analizinde yay

gm olarak kullamlan temel gostergelerin teorik \er\eveleri, i\erikleri, derlenme ve hesaplanma 
yontemleri ile bu gostergelere eri§im kanallan hakkmda bilgi verilirken diger yandan her bir gos
tergenin gii\lii ve zay1f yonleri ile bu verilerin derlenmesinde kar§1la§1lan kavramsal ve istatistik
sel meseleler ele almmaktad1r. 

Kullamm amacma gore \e§itlilik gosteren iktisadi gostergeler, geni§ yelpazedeki kullamc1 
ihtiya\lan dikkate almarak haz1rlanmaktad1r. Makro iktisadi gostergelerin kapsamh bir ozetini 
vermeyi ama\layan bu \ah§mamn haz1rlanmasmda da farkh beklentilere sahip dart tiir okuyucu
nun ihtiya\lan goz oniinde bulundurulmu§tur. 

ilk olarak iktisadi gostergelerin ba§hca muhatab1, bunlarm tabii kullamc1s1 olan profesyonel 
iktisat\1lard1r. Ancak iktisat\1larm, kulland1klan verilerin dogruluk ve tutarhhgim kendi sorumlu
luklan di§mda goriip bu giivenceyi gosterge iireten kurulu§lardan beklemeleri nadir rastlanan bir 
tav1r degildir. Gostergelerin tamm ve hesaplama yontemlerindeki goz ard1 edilen niianslar, say1sal 
veri kullamlarak ger\ekle§tirilen bir analizin ger\egi yans1tmayan neticeler dogurmasma yol a\abi
lir. Haz1rlanan verinin hatah olmas1 ya da iktisat\1 tarafmdan yanh§ degerlendirilmesi durumunda, 
yapilan \ah§mada kullamlan istatistiksel ya da ekonometrik tekniklerin ne kadar sofistike oldugu
nun bir anlam1 kalmayacakt1r.1 Bu baglamda ara§t1rmacmm, kulland1g1 verinin temellerini irdele
mesinin gereksiz bir kiilfet degil, akademik bir gereklilik oldugu dii§iiniilmekte, ozet bir ba§vuru 
kaynagi olarak haz1rlanan \ah§mamn aym zamanda 61\iim sorunlanna da dikkat \ekerek okuyu
culan veriyi sorgulama noktasmda daha hassas olmaya te§vik etmesi iimit edilmektedir. 

1 Aym konudaki c;ah§malarm zaman zaman c;eli§kili sonuc;lara varmas1 k1smen, kullamlan verilerin derlenme yontemlerinin or
tii§memesinden kaynaklanabilir. 
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ikinci olarak �ah§mamn, ba§ta derslerdeki teorik a�1klamalan somut bir zemine oturtmak
ta zorluk �ekenler olmak iizere, ekonominin i§leyi§ini daha yakmdan gozlemlemek isteyen iktisat 
ogrencilerine de yard1mc1 olacag1 dii§iiniilmektedir. Teorik yakla§1mlarm ger�ek hayattaki ge�er
liligini hakh olarak sorgulayan ve iktisat ogretiminin kuramsalhgmdan yakmanlar, a�1klanan sa
y1sal gostergeleri takip ederek teorik �er�evenin pratikteki izdii§iimiinii yakalama imkanma sahip 
olabilirler. iktisadi kavramlan anlamland1rmada say1sal gostergelerin yol gosterici olacag1 inan
c1yla ogrencilere, gostergelere temel kaynaklardan ula§arak bunlan incelemelerini tavsiye edebili
riz. Bu anlamda her boliimtin sonunda yer alan Veriye Eri�im ba§hklan, okuyucunun gostergele
re ilk elden ula§1mm1 kolayla§ttrmak iizere miimkiin oldugunca aynnt1h verilmektedir. 

Yay1mlanan gostergelerin piyasalan dogrudan etkiledigi giiniimtizde, iktisadi gostergeleri 
yatmmc1larm da yakmdan takip etmesi bir zorunluluk haline gelmi§tir. Yatmm kararlarmm sag
lam bir temele dayanmas1, tiiketici davram§lan, istihdam yaplSl, biit�e geli§meleri gibi ekonomi
nin farkh boyutlanm daha geni§ bir perspektif i�inde degerlendirmeyi gerektirir. Bu baglamda 
makro iktisadi veriler uzun siiredir, yalmz iktisat�1lar ve iktisat tarih�ilerinin ilgilendigi bilgiler ol
maktan �1km1§, yatmmc1larm anhk olarak takip ettigi, piyasaya yon veren bir unsur haline gel
mi§tir. Mevcut yatmm ortammda bilgi kaynag1m yalmz finansal verilerle sm1rlamak genel tablo
yu eksik degerlendirmek anlamma geleceginden, ekonomideki makro diizeyli geli§melerin irdelen
mesi, saghkh yatmm kararlan i�in elzemdir.2 

iktisadi gostergelerin ba§hca kullamc1lan olarak yukanda s1ralad1g1m1z ii� grup one �1k
maktad1r. Ancak ekonomideki geli§melerin yalmz bu gruplan degil, her birimizin refah1m etkile
digi dii§tintildiigtinde toplumun geri kalan biiyiik kesiminin gostergelere kay1ts1z kalmasmm 
miimkiin olmad1g1 ortaya �1kar. Bu geni§ kesimin iktisadi geli§meleri anlamland1rma noktasmda 
kar§1la§t1g1 temel sorun, olup biteni takip etmekte biiyiik ol�iide "uzman" yorumlarma bag1mh 
olmaland1r. Bu yorumlar ise eksik ya da hatah olabilmekte, hatta objektif verilerin manipiile edil
mesiyle elde edilen, kamuoyunu §ekillendirme ama�h ogeler i�erebilmektedir. Ostelik uzmanlarm 
bazen en temel noktalarda bile uzla§amamalan, bu yorumlarm giivenilirligi baglammda ilave so
ru i§aretleri yaratmaktad1r. <;ah§mam1z, ekonominin bir par�as1 olarak ahnan kararlardan etkile
nen geni§ kesimlerin de yay1mlanan gostergelerden faydalanabilmelerine bir katk1 yapmay1 hedef
lemektedir. Belirli bir iktisat bilgisi olan ancak profesyonel olarak iktisatla ilgilenmeyen okuyucu
lar, diizenli a�1klanan verilere dogrudan eri§erek, bunlan anfamland1rmada arac1ya ihtiya� duy
madan kendi yorum ve �1kanmlanm yapabilme imkanma kavu§abilirler.3 

2 Yay1mlanan verilerin yatmm kararlarmda ne §ekilde kullamlabi lecegine dair yol gosterici olmak, c;;ah§mam1zm amac;;lan ara
smda yer alm1yor. Yannm kararlarmm §ekillendirilmesinde makro ekonomik gostergelerin kullammma ili§kin ba§vurulabi
lecek baz1 c;;ah§malar arasmda §Unlar s1ralanabilir: The Economist ( 1 998),  Baumohl (2008), Clayton-Giesbrecht ( 1 990), Ro
gers ( 1 998) ,  Yamarone (2007), Karamenderes (2008) .  Yiiksek gelirli iilkeler dikkate almarak haz1rlanan bu i;ah§malarda yer 
alan ac;;1klamalarm, Tiirkiye gibi orta gelir diizeyindeki iilkelere genelle§tiri lmesinin hatah yatmm kararlarma yol ac;;abilece
gini vurgulamahy1z. Temel gostergelerle yatmm arac;;lan arasmdaki ili§kiyi sayfa 86-87'de k1saca tart1§1yoruz. 

3 Gostergelere dayanarak yap1lacak yorumlar ki§inin ekonomide bulundugu konuma gore degi§iklik gosterir. Ornegin ortala
ma iicret diizeyindeki art1§ i§c;;i ler ic;;in hayat standartlarmm yiikselmesi, i§verenler ic;;in maliyetlerinin artmas1, sabit getirili 
menkul k1ymet yatmmc1lan ic;;in ise enflasyon ve faiz oranlarmda art1§ riski anlamma gelir. Ki§inin ekonominin gidi§atma yo-
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iktisadi gosterge ifadesi sm1rs1z bi.iyi.ikli.ikte bir ki.imeyi ii;ine almakta oldugundan, i;ah§ma
nm kapsamm1 belirli bir i;eri;eve ii;inde smirh tutmak adma incelenecek gostergeleri baz1 kriterle
re gore k1s1tlamak kai;m1lmaz oldu. <;ah§mada, ekonominin bi.iti.ini.ini.i ilgilendiren, di.izenli ara
hklarla yay1mlanan ve internet yoluyla i.icretsiz dag1t1m1 yap1lan makro oli;ekteki gostergeler kap
sama almm1§, bolgesel ve mikro oli;ekteki gostergeler ile i.icret kar§1hg1 dag1t1lan (ornegin baz1 ozel 
§irketler tarafmdan haz1rlanan gi.iven endeksleri ) ya da yay1mlama frekans1 belirsiz gostergelere 
yer verilmemi§tir. Bu genel i;eri;eve dahilinde de oncelikle iktisat kurammda yaygm olarak kulla
mlan degi§kenler kapsanmaya i;ah§Ilmi§tlf. Buna gore milli gelir, yatmm harcamalan, ti.iketim 
harcamalan, enflasyon oram, i§sizlik gostergeleri, di§ ticaret hacmi, bi.iti;e dengesi, faiz oram, pa
ra arz1 gibi temel degi§kenlere tekabi.il eden ve veri i.ireten kurulu§lann da birinci derecede onceli
gini te§kil eden istatistikler i;ah§mamn bi.iyi.ik boli.imi.ini.i olu§turmaktad1r. Verimlilik ya da bek
lentiler gibi, oli;i.ilmesi ve say1sal olarak ifadesi zor olmakla birlikte teoride kullamlmakta olan 
gostergelere ili§kin genel kabul gormi.i§ tekniklerle yap1lan oli;i.im te§ebbi.islerine de i;ah§mada yer 
verilmektedir. Bunlara ilave olarak kapasite kullamm oram, sanayi i.iretimi, egilim anketleri gibi 
iktisati;ilar, medya, yatmmc1lar ve genel kamuoyu tarafmdan yakmdan izlenen gostergeler de i;a
h§ma kapsammda incelenmektedir. Son olarak iktisat biliminin temel meseleleri arasmda yer alan 
yoksulluk ve gelir dag1hm1 gibi uzun donemli refah gostergeleri de i;ah§maya dahil edilmi§tir. Bu
nunla birlikte i;evre ve egitim ba§ta olmak i.izere sosyal gostergeler ile demografik gostergeler i;a
h§ma d1§mda b1rak1lm1§tir.4 Burada gereki;emiz bu istatistiklerin tali onemde olmas1 degil, bu gos
tergelerin, iktisatta kullamlan say1sal yontemlerin d1§mda, daha ziyade diger sosyal bilimlerde uy
gulanan yontemlerle incelenmesi geregi ve aksi durumda kapsam1m1zm altmdan kalk1lamaz oli;i.i
de geni§leyecegi endi§esidir. 

Her bir ekonomi, piyasadaki i;ok i;e§itli karar ve davram§larm birbirini etkiledigi kar§1hk
h bag1mh bir sistem olarak tammlamr. Dolay1s1yla gostergeleri gene! baglammdan kopararak ve 
ekonominin bi.iti.ini.inden soyutlayarak incelemek dogru olmaz. Buna kar§m ai;1klay1c1 olmak ad1-
na gostergeleri kendi degerlendirmemizle olu§turdugumuz bir gruplama ile sunmam1z, bir zorun
luluk olarak ortaya i;1kmaktadir. Bu gruplama mi.imki.in oldugu kadar, hem kitabm ba§tan sona 
okunabilmesine hem de yalmzca ilgilenilen konularm incelenebilmesine imkan saglayacak §ekilde 
di.izenlenmi§tir. Bunun yam ma kitap ii;erisinde i;apraz at1flar yapilarak sistemin bi.iti.inli.igi.i vur
gulanma ya i;ah§1lmt§t1r. 

Her bir boli.imde incelenen gostergelere ula§ilabilecek temel kaynaklar, o boli.imi.in sonun
da yer alan Veriye Eri§im ba§hgmda s1ralanmaktad1r. Veriye Eri§im ba§hg1 altmda aynca mi.im
ki.in oldugu oli;i.ide, verinin hangi kurulu§ tarafmdan ve ne s1khkla haz1rland1g1, yay1mlanma za
mam, verilerin ne oli;i.ide gi.ivenilir oldugu ve revizyon politikas1 gibi konulara da yer verilmekte
dir. Bu amai;la; ba§ta TOiK olmak i.izere veri derleyen kurulu§larca haz1rlanan, mikroverilerin 

nelik gorii§iinii, ba§kalarmm yorumlarma giivenmek yerine temel gostergeleri kullanarak kendisinin §ekillendirmesi bu a�1-
dan da onemlidir. 

4 Tiirkiye i�in belli ba§h demografik gostergelere §U adresten ula§1labilir: www.hips.hacettepe.edu.tr/demog.shtml 
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derlenmesi, sm1flandmlmas1, i§lenmesi ve sunuma haz1rlanmas1 a§amalarmda kullamlan kavram 
ve yontemler ile revizyonlar ve yay1mlanma tarihleri gibi konularda bilgi veren meta verilerden 
geni§ ol�iide yararlamlmt§tlr.5 

<;ah§ma dokuz boliimden olu§maktadir. Giri� Boliimii'nde say1sal ol�iimiin iktisattaki ye
ri, iktisadi istatistiklerin geli§im siireci, bir gostergeyi degerli k1lan unsurlar, istatistik hesaplama 
siirecinde kar§da§tlan sorunlar ve istatistiklerin yorumlanmasmdaki ilkeler gibi istatistik iiretimi 
ve kullammma ili§kin temel meselelere deginilmektedir. 

iktisadi gostergelerin incelenmesine ikinci Boliim'de ulusal hesaplar ile ba§hyoruz. Milli 
Gelir Gostergeleri ba§hg1 altmda ilk once geni§ anlamda ulusal hesaplar ve milli gelir gostergele
ri ele almmakta, �e§itli milli gelir tammlarmm ozetlenmesinin ardmdan gayrisafi yurt i�i has1la 
tahminleri detayh olarak incelenmektedir. <;ogu zaman bir ekonominin ba§ansmm nihai goster
gesi olarak kullamlan gayrisafi yurt i�i h:isda, bu niteligiyle iktisadi gostergeler arasmda ayncahk
h bir yere sahiptir. Olkeler aras1 ki§isel refah kar§tla§tirmalarmda kullamlan temel gosterge olan 
satm alma giicii paritesine gore milli gelir tahminleri ile ekonominin genel refah1yla dogrudan ili§
kili olan gelir dag1hm1, yoksulluk ve verimlilik konu ba§hklarma da, ekonominin performans kri
terlerinin incelendigi bu boliimde yer verilmektedir. 

O�iincii Boliim'de, Oretim ve iktisadi Canltltk ba§hg1 altmda, ekonominin en giincel du
rumunu degerlendirmeye yard1mc1 olan ve yiiksek frekansta k1sa donemli bilgi saglayan bir 
grup gosterge incelenmektedir. Gelecege yonelik tahmin ama�h da kullamlan bu gostergeler 
arasmda kapasite kullamm oram, sanayi, hizmet ve in§aat sektorlerine yonelik �e§itli endeksler, 
ekonomideki aktorlerin gorii§leri almarak haz1rlanan egilim anketleri, tiiketim harcamalarmm 
geli§iminin izlenebildigi gostergeler siralanabilir. Daha �ok yatmmc1larm ve i§ �evrelerinin ya
kmdan takip ettigi bu gostergeler, ekonomideki k1sa donemli egilimlerin izlenmesine yonelik 
kullandmaktadir. 

Fiyat Gostergeleri ba§hkh Dordiincii Boliim'de, ekonomi genelindeki ya da �e§itli piyasa
lardaki fiyat arti§lanm ol�en fiyat endeksleri ele almmaktad1r. Hayat pahahhg1 baglammda fiyat 
gostergeleri, ba§ta enflasyonun temel gostergesi say1lan TOPE olmak iizere, kamuoyu tarafmdan 
en yakmdan takip edilen gostergeler arasmda yer almaktad1r. 

(:alt�ma Ekonomisi ba§hkh Be§inci Boliim'de agirhkh olarak, TOiK tarafmdan diizenlenen 
Hanehalk1 i§giicii Anketi ile elde edilen veriler tart1§1lmaktad1r. i§sizlik oram gibi istihdama ili§
kin gostergeler anketlerde benimsenen on kabullerden onemli oranda etkilendiginden, kullamlan 
tammlar ve hesaplama yontemlerine bu boliimde ozellikle vurgu yap1lmaktadir. TOiK verilerine 

5 <;;ah§mada iktisadi bir konuda haz1rlanan her tiirlii say1sal biiyiikliik, veri ya da istatistik ifadeleriyle ka�1lanmaktad1r. (As
hnda farkh anlamlar da ii;eren bu iki terim e§ anlamh olarak kullamlm1§t1r.) 1ktisadi c;;1karim yapmak amac1yla kullamlabile
cek ya da bir iktisadi degi§kenin rakamsal kar§1hg1 olarak kabul edilebilecek her tiirlii veri ise gosterge olarak adlandmlmak
tad1r. Gostergeyi diger istatistiki arac;;lardan ay1ran temel ozellik, rastgele bir rakamsal biiyiikliik ic;;ermek yerine, iktisadi ac;;1-
dan anlamh bir deger ta§1mas1d1r. Gosterge hesaplamasmda kul lamlan ham veriler ise mikroveri olarak adlandmlmaktadir. 
Ornegin, enflasyon tahmini amac1yla sahadan derlenen patates fiyat1 mikroveri iken, bu tiir mikroverilerin i§lenmesi ile elde 
edilen tiiketici fiyat endeksi bir gostergedir. 
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yard1mc1 olarak kullamlabilecek istihdam geli§imine ili§kin diger baz1 gostergeler ile iicretlerin ge
li§iminin izlenebilecegi istatistikler de yine bu boliimde incelenmektedir. 

Uluslararasz Ekonomi ba§hg1m ta§iyan Altmc1 Boliim, Tiirkiye'nin di§ diinya ile iktisadi 
ili§kilerini yans1tan gostergeleri i�ermektedir. Bu boliimde once iilkenin dI§ diinya ile iktisadi ili§
kilerinin ozeti niteligindeki odemeler dengesi tablosu ve bu tabloyu olu§turan kalemler ele alm
makta, ardmdan iilkenin bir biitiin olarak yurt d1§ma kaq1 bor�lulugunu ol�en gostergeler tart1-
§1lmaktad1r. Odemeler dengesinin bir alt ba§hg1m olu§turan di§ ticaret verileri ise TOiK tarafm
dan ayrmt1h olarak aynca a�1klanmakta ve onemine binaen �ah§mam1zda ayn bir ba§hk altmda 
incelenmektedir. 01§ ticaret fiyat ve miktar endeksleri ile reel efektif doviz kuru endeksi, bu bo
liimde ele alman diger gostergelerdir. 

Kamu Ekonomisi ba§hg1 altmdaki Yedinci Boliim'de, piyasa §artlan d1§mda, siyasi otorite
nin ald1g1 kararlarla §ekillenen gostergeler ele almmaktadrr. ilk olarak merkezi yonetim biit�esi
nin incelendigi bu boliimde daha sonra biit�e ger�ekle§melerinin parasal yans1mas1 olan hazine 
nakit ger�ekle§melerine deginilmekte, ardmdan da merkezi biit�e d1§1 diger kamu kurumlarmm 
hesaplarma goz atdmaktad1r. Kamu kesimini bir biitiin olarak degerlendiren kamu kesimi genel 
dengesi ve genel devlet dengesi tablolanyla kamu bor�lulugunu yans1tan gostergeler, bu boliimde 
yer verilen diger ba§hklan olu§turmaktad1r. 

Parasal ve finansal baz1 gostergeleri i�eren Sekizinci Boliim, Para, Bankactlzk ve Finans 
ba§hg1m ta§1maktadrr. Bu boliimde para arz1 ve faiz oram gibi ekonominin parasal boyutunu yan
s1tan ba§hca degi§kenler yamnda, tasarruf sahiplerince yakmdan takip edilen doviz kuru ve ser
maye piyasalanna ili§kin gostergelere de k1saca yer verilmektedir. Ekonominin geneli i�in onem 
arz eden bankac1hk sisteminin temel gostergeleri de yine bu ba§hkta ozetlenmektedir. Daha tek
nik bir konu ba§hg1 olmasma ragmen TCMB hesaplanna da, parasal sistemin incelenmesinde bii
tiinliigii saglamak adma bu boliimde deginilmektedir. 

Son olarak yabanc1 iilke veri kaynaklan ile kiiresel ol�ekte veri derleyen kurulu§lara ekte k1-
saca deginilmektedir. Bu boliimde tek tek istatistikleri a�1klamak yerine, yabanc1 verilere ula§dabi
lecek web siteleri ile daha ayrmt1h bilgi edinilebilecek kaynaklarm s1ralanmas1yla yetinilmi§tir. 

(:ah§mada gostergelerin hesaplama yontemleri ve i�eriklerinin yam Sira, bunlarm iktisat te
orisindeki yerine de deginildigi goriilecektir. Bu a�1klamalar iktisadi �oziimleme yapmaktan �ok 
gostergelerin kullamm1 ve anlamlandmlmasmda okuyucuya bir dayanak saglamas1 amac1yla ki
�aba dahil edilmi§tir. Benzer §ekilde metinde yer alan tablo ve istatistikler de Tiirkiye ekonomisi 
hakkmda bilgi vermekten �ok, istatistiklerin pratikte kullammma ornek sunmak amacma hizmet 
etmektedir. 

iktisadi biiyiikliiklerin ol�iimii ve ol�iim sonu�larmm degerlendirilmesi her zaman tartI§
mah bir konu olagelmi§tir. (:ah§mada gostergelerin yap1smm objektif bir gozle ele almmasma, 
normatif iktisadm alamndan miimkiin oldugu kadar uzak durmaya �ah§1lm1§t1r. Bu tavrm bir ge
rek�esi a�1klamalarm daha geni§ bir kitleye hitap etmesinin arzu edilmesi iken, diger bir gerek�e
si de gostergelerin nasd yorumlanmas1 gerektigine dair birtak1m haz1r §ablonlar vererek, mekanik 
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bir siire�le, okuyucuyu say1lardan iktisadi anlamlar �1karmaya yonlendirmenin, gostergelerin kul
lamm alanlanm, okuyucunun zihninde s1mrlama tehlikesi doguracak olmas1d1r. Buna kar§m �a
h§mada gostergelerin nas1l yorumlanmamas1 gerektigi konusunda uyanlara s1k�a yer verilmi§tir. 
Boylece veri kullamc1sma yorum alam birakmak ile verinin hatah kullammm1 engellemek arasm
da bir denge gozetilmeye �ah§tlm1§t1r. 

Kitapta verilen biitiin web adresleri 1 Ocak 201 7  tarihi itibanyla kontrol edilmi§ olmakla 
birlikte, zaman i�inde baglant1larda degi§iklik olabileceginden, kitapta yer alan veri kaynaklan
nm topluca yer ald1gi ve diizenli arahklarla giincellenen www.gostergelerneanlatir.com adresin
den faydalamlmas1m tavsiye ediyoruz. Ote yandan yaym tarihinden sonra gostergelerin sunum ve 
i�eriginde de degi§iklik olabilecegini hat1rlatmak istiyoruz.6 

<;ah§ma boyunca, ba§ta TOiK ve TCMB olmak iizere veri iireten kurulu§larm destegini 
vurgulamadan ge�emeyecegim. TOiK, TCMB, Hazine Miiste§arhgi, Kalkmma Bakanhgi ve iTO 
�ah§anlarmdan, sordugum bezdirici sorulara sab1rla cevap veren tiim yetkili ve uzmanlara te§ek
kiir bor�luyum. Kitaptaki muhtemel hatalar elbette benim sorumlulugumda. Te§ekkiiriin en bii
yiigiinii ise ailem hak ediyor. Annem Miirvet Aky1ld1z ve babam Hasan Aky1ld1z'a olan minnet
tarhg1m te§ekkiirle ifade edilemez. Onlarm iizerimdeki hakk1m odemem miimkiin degil. Ablam 
Meral Aky1ld1z ise manevi destekle yetinmeyip taslak iizerinde de emek harcad1. Bana hem �ah§
ma ortam1 haz1rlayan, hem de gorii§leriyle ufkumu a�an e§im Neyran Aky1ld1z olmasayd1 bu �a
h§ma da olmazd1. Kendisine sevgi ve te§ekkiirlerimi iletiyorum. Ve son olarak idil, Aras ve Eden. 
Varhklanyla bana gii� katarak bu �ah§mada ihtiyac1m olan motivasyonu sagladdar. 

istatistiki gostergeleri daha yakmdan tammaya yonelik her �abanm ekonomiyi daha sag
hkh yorumlamaya ve muhtemel hatah �1kanmlan onlemeye yard1mc1 olacagi inanc1, bu �ah§ma
y1 haz1rlamaktaki temel motivasyon kaynagim1zd1r. <;ah§mam1zm istatistiklerin daha aktif kulla
mmma yonelik kii�iik de olsa bir katk1 saglamasm1 iimit ediyoruz. 

6 lstatistiklerin tam yay1m tarihlerine ula�mak i,.in www.tuik.gov.tr/takvim/tkvim.zul#tbt adresindeki ulusal veri yay1mlama 
takviminin takip edilmesini oneriyoruz. 
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lstatistikle yalan soylemek kolaydir ama istatistiksiz yalan soylemek daha kolayd1r. 
FREDERICK MOSTELLER 

C irket yetkilileri, yatmmc1lar, kamu gorevlileri, siyaset�iler, makro diizeyde politika yaptctlar 
� ve tabii s1radan vatanda§lar her an degi§mekte olan ko§ullara gore almmas1 gereken pek �ok 
yeni iktisadi kararla kar§t kar§iya kahrlar. 

Bu kararlardan �ogunun etkisi yalmz karar ahc1yla s1mrh kahr. Varhklanm1z1 mevduatta 
m1 yoksa hazine bonosunda m1 degerlendirmek daha avantajh ?  Tasarrufumuzun bir k1smm1 do
viz olarak mt tutmahy1z? Krediyle konut almak i�in dogru zaman mt ? Bir k1s1m kararm ise etkisi 
daha geni§ ol�iide hissedilir. Hazinenin bor�lanma program1 nas1l diizenlenmeli ? Mevcut ekono
mik ortamda i§sizlik mi yoksa enflasyon mu daha biiyiik bir sorun? Merkez Bankasi politika fa
izlerini degi§tirmeli mi? �irket stoklan artmlmah m1? 

Her biri ekonomi iizerinde kii�iik ya da biiyiik etki yapacak bu kararlann a_rzu edilen so
nu�lan dogurabilmesi, ancak ge�mi§in iyi analiz edilmesi, mevcut durumun dogru tammlanmast 
ve gelecekteki geli§melerin isabetli tahmin edilebihnesi ile miimkiindiir. Karar ahctlarm bu siire�
teki temel yard1mc1S1, ol�iim ihtiya�lanm kar§tlayan iktisadi gostergelerdir. 

Olgularm ol�iimlenmesi �abas1, modern bilimsel dii§iincenin §ekillenmesinde ozel bir yere 
sahiptir. Bilim tarihinde en onemli at1hmlardan biri, onermelerin smanmasmm bilimselligin gere
gi olarak kabul gormesi ve boylece pozitif bilimlerin felsefeden ayn§maya ba§lamas1yla ortaya 
�1km1§t1r. Bu yakla§1m �er�evesinde, ortaya at1lan her bir onermenin ge�erliliginin dogrulanmas1 
i�in, deney ya da gozlem yoluyla test edilmesi gereklidir. Vard1g1m1z sonu�lar hipotezimizi destek
liyorsa bu hipotez, yanh§lanana kadar bilgi birikimimizin bir par�as1 haline gelmi§tir. Teoriye uy
mayan bir sonu� ise teorinin giincellenmesi geregini dogurur. 

Klasik donemde iktis:lt�1larm say1sal yontemlere mesafeli yakla§t1g1m, ol�iim yontemleri
nin muhakeme siirecine destek olmak iizere nadiren kullamld1gm1 biliyoruz. 20. yiizy1l ba§larm-
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dan itibaren ise bir zihniyet degi�imi olarak, ekonomide istatistik iiretimi ve hipotezlerin say1sal 
yontemlerle test edilmesi \abasmda giderek h1zlanan bir art1§ egilimi goze \arpar. 1 9. yiizy1l ikti
sat\1larmm yogun olarak kulland1g1 tiimdengelim yontemi yerine pozitif bilimlere ozgii tiimeva
nm yonteminin benimsenmeye ba§lamas1, ki§isel yorumlara bagh teorilerden olgulara ve ampirik 
gozlemlere dayah teorilere ge\i§i saglayarak, iktisadm daha bilimsel bir zemine oturmasma yar
d1mc1 olmu§tur. 

Giiniimiizde, sezgisel yollarla ya da matematiksel yontemlerle ula§1lan sonu\larm say1sal 
verilerle test edilmesi, yaygm kullamlan bir yontem olarak iktisat\ilarca benimsenmi§ bulunmak
tad1r. Ornegin iicretler ile enflasyon arasmda bir ili§ki olabilecegini dii§iinen iktisat\1, iicret artI§
larmm enflasyonist bir etki yaratacag1 yoniindeki hipotezini, ge\mi§ donem istatistiklerine daya
narak test etmek isteyecektir. Mevcut istatistiklerin hipotezi desteklemesi halinde bu test sonu\la
n one siiriilen savm dogruluguna ili§kin bir dayanak olu§turacak, eldeki verilerin hipotezi destek
lememesi halinde ise ya bu hipotezi tamamen reddetmek ya da mevcut gostergelere uyum sagla
yacak §ekilde revize etmek gerekecektir.1 Bu anlamda iktisadi gostergeler, rivayetler, siibjektif 
gozlemler ve onyarg1lara a\1k degerlendirmeleri s1mrlayarak, yap1lan analizi daha bilimsel bir \er
\eve i\inde sunmak i\in vazge\ilmez bir ara\ttr. 

Klsa donemli ihtiya\lan kar§ilama baglammda ise iktisadi istatistikler daha \Ok gelecege 
doniik tahmin ya da projeksiyon yapma amac1yla kullamhr. Ancak gelecek tahminlerini ge\mi§ 
verilere dayand1rmak, tahmin ortammda degi§iklik olmad1g1 on kabuliinii i\erir. Ge\mi§ donem 
istatistikleri hatas1z 61\iilmii§ bile olsa, ge\mi§teki ekonomik yapmm gelecekteki tahmin donemi 
i\in de ge\erli olacagmm garantisi yoktur. Belki de bu yiizden iktisat\1, tahminlerindeki ba§ans1z
hg1 hicvetmek adma, diin yapt1gi tahminlerin bugiin neden tutmad1g1m ancak yarm a\1klayabile
cek ki§i olmakla itham edilir. 

Hem giinliik ekonomik hayattaki aktorlerin hem de iktisat\ilarm ihtiya\ duydugu iktisadi 
gostergelerin elde edilmesinde kar§ila§ilan sorunlar, ozellikle son bir as1rd1r iktisat\1lan me§gul et
mektedir. Her §eyden once iktisatta kullamlan ol\iim yontemleri, bu bilimin dogas1 geregi temel 
bilimlerden farkhhk gosterir.2 iktisatta ol\iim meselesinde kar§1la§1lan ba§hca sorun, insan karar
lan sonucu ger\ekle§en maddi degerlerin olu§um, dagihm ve tiiketim dongiisiiniin, kontrollii de
ney ortammda ol\iimlenmesinin imkans1za yakm derecede zor olmas1d1r. Dogal bilimlerde bir hi
potez, laboratuvar ortammda diger biitiin degi§kenler sabit tutularak ve yalmz bir degi§kenin et
kisi ayn§tmlarak test edilebilmekte, boylece tek bir faktordeki degi§imin sistemin tamamma etki
sinin ayn§tmlmas1 miimkiin olabilmektedir.3 Deney imkanmdan mahrum olan iktisat\mm kulla
nabilecegi say1sal veriler ise, ekonominin i§leyi§i i\inde ol\iimlenmi"§ gostergelerle s1mrh kalmak
tad1r. 

1 Blaug ( 1 980) .  
2 Morgenstern ( 1 963) s. 7. 

3 Eren ( 1 994), s. 24-26. 
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T ARiHSEL GELi�iM 
Gostergelere kar§1 ilgi ve istatistik derleme �abas1, iktisat biliminin geli§imiyle paralel seyretmi§, 
iiretilen istatistikler genelde iktisat�1larm ve donemin karar ahcilarmm ihtiya�larma gore §ekillen
mi§tir. Geleneksel tanm toplumlarmda, zaman zaman ticaret ve tanm gibi vergi gelirini artmc1 fa
aliyetleri te§vik eden politikalar izlenebilmekle birlikte, ekonomiyi bir biitiin kabul edip bu biitii
nii yonetmeye �ah§maktan �ok devlet maliyesinin esas almd1g1 bir iktisadi bak1§ a�1s1 one �1kmak
tayd1. Vergi geliri odakh anlayi§a paralel olarak da ekonomiye ili§kin say1sal veriler, siyasi otori
tenin idari ama�larla tuttugu kay1tlarla s1mrl1 kahyordu. Bu anlamda, ilk �ag uygarhklanna ka
dar giden biit�e hesaplan ile daha �ok toplanacak vergileri tespit ama�h tutulan varhk ve niifus 
kay1tlan (tahrir defterleri, maliye kay1tlan, hazine hesaplan vb. ) ilk iktisadi gostergeler olarak ka
bul edilebilir. 

iktisadi anlayi§m, salt kamu maliyesi merkezli bak1§ a�1smdan ekonominin bir biitiin ola
rak gozetilmesine dogru evrilmesiyle beraber, daha kapsamh iktisadi gostergelerin derlenmesi ih
tiyac1 ortaya �1kmaya ba§lam1§t1r. Bu anlamda merkantilizmin yiikseli§i, s1mrlan �izilmi§, di§ 
diinya ile bir biitiin olarak ili§ki i�inde olan ekonomi fikrinin geli§iminde onemli bir merhale te§
kil eder. Ekonominin hacmini ol�me ihtiyacma cevap vermek iizere milli gelir fikri ilk olarak bu 
donemde ortaya atilm1§ ve �e§itli iilkelerde milli gelir oi�umlerine yonelik ilk �abalar yine bu do
nemde goriilmii§tiir. 

Milli gelir gostergelerine yonelik ilk ol�iim te§ebbiisleri 1 7. ve 1 8 .  yiizy1lda William Petty, 
Gregory King, Gottfried Achenwall, Fran�ois Quesnay gibi onciilerin �ah§malarma dayanmakta
dir.4 Bunlar arasmda William Petty tarafmdan 1 665 y1lmda ingiltere i�in yap1lan milli gelir tah
mininin, bu konuda yapilan ilk �ah§ma oldugu, King tarafmdan yap1lan �ah§mamn ise sosyal 
gruplarm toplam milli gelire yapt1klan katkmm hesaplamasma yonelik ilk te§ebbiis oldugu kabul 
edilmektedir. 

Bu donem, aym zamanda fiyat gostergelerine yonelik bir ilginin de ilk i§aretlerinin goriil
diigii zaman dilimidir. Fiyat endekslerinin tarihsel geli§imine ili§kin bir konsensiis bulunmamak
la birlikte, bu yonde 1 7.- 1 8 .  yiizy1llarda ger�ekle§en te§ebbiislerin giiniimiiz fiyat endekslerinin 
onciisii oldugu dii§iiniilmektedir.5 

Ekonomiye ili§kin 1 9. yiizy1ldaki say1sal veri iiretim faaliyetleri ise daha onceki donemler
de geli§tirilmi§ fikirlere paralel baz1 hesaplama giri§imleriyle s1mrh kalm1§t1r. 

Katma deger yaratan her tiirlii iktisadi faaliyet hakkmda ayrmt1h veri toplanmasm1 gerek
tiren milli gelir ol�iimlerinden saghkh sonu�lar elde edilebilmesi, bireysel te§ebbiislerin otesinde 
ancak geli§mi§ bir kurumsal alt yap1 kurulmas1yla miimkiin olabilir. Buna kar§m 20. yiizy1lm ba§
larma kadar milli gelir tahminleri, bir grup ara§tirmacmm entelektiiel meraklanm gidermek i�in 
giri§tikleri bireysel �abalar olarak kalm1§, milli gelir fikrinin onciilerini a§an, daha geni§ perspek
tifte bir milli gelir ol�iim �abas1 ortaya �1kmam1§tir. Klasik gorii§iin agir bast1g1 donemde ana 

4 Kazgan ( 1 989), s. 32; Maddison (2007), s. 5-6; Maddison (2003), s. 1 5-24. 
5 Chance ( 1 966) .  
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ak1m iktisat anlay1§mm ol�iim fikrine mesafeli yakla§1m1 kadar, gosterge iiretimi i�in gerekli olan 
ham veriye eri§imin maliyetli olmas1 da, istatistik geli§tirme faaliyetlerinin ikinci planda kalmasm
da rol oynayan faktorler arasmdad1r.6 

iki sava§ aras1 doneme kadar �ogunlukla dar kapsamh, biitiinliik arz etmeyen ve devamh
hktan uzak olan milli gelir tahminleri, bu donemde artan kamusal ihtiya�lara paralel olarak da
ha sistematik ve diizenli olma yolunda geli§im gostermeye ba§lami§tir. Kapsamh istatistiklere du
yulan ihtiyacm giderek daha fazla hissedilmesinde, bu donemde ya§anan derin iktisadi buhran ve 
bunun yeni politikalara ihtiya� dogurmas1 da rol oynam1§t1r. Amerika'da Simon Kuznets ile ingil
tere'de Colin Clark tarafmdan iiretim ve milli gelir hesaplarma yonelik olarak 1930'larda yap1lan 
�ah§malar, giiniimiizde kullamld1g1 anlamda milli gelir hesaplarmm temelini olu§turmaktadir.7 
Aym donem, fiyat endekslerinin teorik altyap1sma yonelik �ah§malarm da yogunla§t1g1 bir zaman 
dilimine denk gelmektedir. 

ikinci Diinya Sava§1'm takip eden donemde, krizlerin niteligini anlamak ve bunlan yone
tebilmek iizere iktisadi hayatm biitiiniinii kapsayan gostergelere duyulan ihtiya� artarken, yeni 
siyasi ortam ve iktisadi anlay1§taki degi§im de ol�iim yontemleri iizerindeki �ah§malarm daha 
sistemli bir �er�evede ilerlemesini beraberinde getirmi§tir. Bu donemde istatistiki gostergelerin 
daha saglam bir kavramsal �er�eveye oturmaya ba§lamasmda, sava§ sonras1 yeniden yap1lanma
da duyulan veri ihtiyac1 yanmda; biiyiime teorisi ve kalkmma ekonomisinin on plana �1kmaya 
ba§lamas1, devletin ekonominin yonetiminde iistlendigi roliin yeniden tammlanmas1, etkili ulus
lararas1 organizasyonlarm kurulmas1, istatistik yontemlerindeki geli§meler gibi faktorler de etki
li olmu§tur.8 

1 952 y1lmda Birle§mi§ Milletler tarafmdan, temelleri James Meade, Richard Stone, Simon 
Kuznets gibi bu konudaki oncii iktisat�1larm �ah§malarma dayanan SNA (System of National Ac
counts) isimli milli gelir metodoloj isinin yay1mlanarak ulusal hesaplarm kay1t ve sunumunda ilk 
standardm olu§turulmas1, iktisadi gostergelerin yaygmla§masmda doniim noktas1 te§kil eder.9 
1 945 yilmda 39 olan milli gelir tahmini hesaplayan iilke say1smm 1 955'te 93'e, 1 969'da 1 30'a 
ula§mas1, iktisadi gosterge iiretiminde yeni bir doneme girildigine i§aret etmektedir. 10 Sava§ son
ras1 donemde, diinya genelinde olu§turulan kurumsal alt yap1 ve artan istatistik talebine bagh ola
rak yontemsel �ah§malar da geli§imini siirdiirmii§, bu geli§melerin paralelinde ulusal hesaplar sis
teminin 1 968,  1 993 ve 2008 y1llarmda yeni versiyonlan yay1mlanm1§t1r.11 

Yeni bir kiireselle§me dalgasmm ya§and1g1 20. yiizy1lm son �eyregi i le birlikte, iktisadi gos
terge iiretim ve talebinde farkh anlay1§larm one �1kt1gi goriilmektedir. Bu donemin aymc1 vas1flan 

6 Kuznets ( 1 972), s. 29-59. 
7 Warburton ( 1 937), Kuznets ( 1 934). 
8 Kendrick ( 1 972), s. 1 0- 16 .  
9 Richard Stone 1 984 y1lmda bu c;ah§malanyla Nobel odiiliinii kazanm1§t1r (bkz. Stone ( 1 984)) .  
10 Kendrick ( 1 972), s. 1 9. 
11 lkinci Diinya Sava§• sonras1 iktisadi gostergelerin geli§iminde, toplumdan gelen veri talebine vurgu yap1lan bir bak1§ ac;1s1 ic;in 

bkz. Giovannini (2008), s. 14-1 8 .  Veri talebi baglammda giincel geli§meler ic;in bkz. a.g.e., s. 1 8-21 .  
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arasmda, istatistiklerin kar§ila§tmlabilirligine yonelik uluslararasi kurulu§larm onciiliigundeki c;a
balarm yam srra, ozellikle i§ ve finans diinyasmdan gelen ayrmtih ve giincel veri talebi ba§i c;ekmek
tedir. Ulusal hesaplar, enflasyon tahminleri, kamu hesaplan, di§ ticaret gostergeleri gibi artik gele
nekselle§mi§ gostergelerin yamnda iiretim endeksleri, beklenti anketleri, pazar ara§t1rmalan, sat!§ 
istatistikleri gibi c;e§itli gostergeler bu donemde popiilarite kazanm1§ ve yaygm olarak kullamlma
ya ba§lami§trr. Veri talebinin artmasmda ve c;e§itlenmesinde, bilgi teknoloj ileri ve ileti§im imkanla
nndaki geli§meler yanmda piyasalar arasmdaki engellerin zayiflamas1 da rol oynamaktadrr. 

Bugiin, aym kalitede olmasa da diinya genelinde her iilkede temel iktisadi istatistikler der
lenmekte ve kullamcdara sunulmaktad1r. Bu istatistiklerin olu§turulmasmda kamu kurulu§lanmn 
agirhgi hissedilmekle birlikte, ozel kurulu§larm ve uluslararasi kurulu§larm c;abalanm da goz ar
di etmemek gerekir. 

GOSTERGE SINIFLARI 
iktisadi biiyiikliiklerin sayisal ifadeleri, c;e§itli ozelliklerine gore farkh tiir ve niteliklerde kar§im1-
za c;1kmakta ve bu niteliklere gore c;e§itli sm1flar ic;inde incelenebilmektedir. Gostergelerin bu si
mflamalardan hangilerine dahil oldugunu bilmek, gostergelerin dogru yorumlanabilmesinde ilk 
ad1m1 olu§turur. 

Derleme yontemine gore gostergeler kay1tlardan derlenenler ve orneklem kullamlarak tah
min edilenler olarak iki gruba aynlabilir. Yayimlanan iktisadi gostergelerin onemli bir k1sm1, c;e
§itli amac;lar ic;in kaydedilmi§ mikroverilerin, anlamh bir tablo olu§turmak adma smiflanarak ra
porlanmasi yoluyla elde edilmektedir. Kamu ekonomisine ili§kin gostergeler ile di§ ticaret istatis
tiklerini bu tiir gostergelere ornek olarak gosterebiliriz. Bunlarm dogru yorumlanmas1, smiflama 
ve raporlamalarm iktisadi baki§ ac;1siyla uyumlu diizenlenmesi kadar, kayit ilkelerinin kullamci 
tarafmdan iyi anla§ilmi§ olmasma da baghdir. 

Genelde bir gostergenin hesaplanabilmesi ic;in ihtiyac; duyulan mikroverinin tamammm 
kaydedilmi§ oldugu durumlar sm1rhd1r. Bu c;erc;evede pek c;ok gosterge, sec;ilen bir orneklem iize
rinden toplanan verinin belirli bir yontem c;erc;e".esinde i§lenmesi yoluyla elde edilir. Fiyat endeks
leri, i§giicii gostergeleri, beklenti anketleri gibi gostergelerde, orneklem iizerinden hesaplanan so
nucun, orneklemin rastgele sec;ilmesine bagh olarak ana kiitlenin tamami hakkmda bilgi saglama 
kabiliyetinden faydalamlmaktad1r. Bunun yam SICa milli gelir ya da odemeler dengesi tablolan gi
bi daha c;ok kayitlar kullamlarak derlenen gostergelerde de zaman zaman orneklem yoluyla elde 
edilen verilere ba§vurulmasi soz konusu olmaktad1r. Bu tiir kapsamh gostergelerde maliyet k1sit1 
goz oniinde bulundurularak, giivenilirlik ve maliyet arasmda bir denge kurmak iizere, miimkiin 
oldugu kadar kayith rakamlarm, bunun miimkiin olmadigi ya da c;ok maliyetli oldugu durumlar
da da tahmin yonteminin kullamlmasi yoluna gidilmektedir. Genellikle kaydi bilgilerden elde edi
len gostergelerin tahmin yoluyla elde edilenlerden daha giivenilir olmas1 beklenir. Ancak kaydi ve
riler iiretilirken yap1lan c;e§itli hatalarm, tahmin siirecinde kar§ila§ilan istatistiki hatalardan her 
zaman daha kiic;iik olacagmm garantisi yoktur. 
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Gosterge tiirleri arasmdaki bir diger aymm, baz1 gostergeler birim cinsinden derlenirken 
(ornegin para birimi, hacim, adet gibi ),  diger baz1 gostergelerin endeks olarak yay1mlanmas1yla 
ortaya �1kar. Endeksler, birim degeri ta§imayan, belirli bir tarihin temel donem olarak belirlendi
gi ve diger donemlerin bu temel doneme gore oranlanarak verildigi, yalmzca zaman i�inde kar§1-
la§t1rmaya yonelik haz1rlanm1§ biiyiikliiklerdir. Belirli bir temel donemin yiizdesi olarak ifade edi
len endekslerde genelde ba§lang1� donemi 1 00 kabul edilirken, diger donemler ba§lang1� donemi
ne gore dogru orantih olarak deger ahr. Boylece her bir donemin endeks degeri, gostergenin temel 
donemine gore toplam degi§im oramm verir. Bu ozelligiyle endeksler daha �ok, gostergenin mut
lak degerinin degil, zaman i�indeki degi§im oranmm onemli oldugu durumlarda kullamm alam 
bulur. Endeks niteligi ta§1mayan, belirli bir birim iizerinden derlenen gostergeler ise, yalmz zaman 
i�inde degil, cografi bolgeler arasmda yapilan kar§1la§t1rmalarda da kullamlabilir. 

O�iincii olarak gostergeler zaman zaman stok gostergeleri ve ak1m gostergeleri kategorile
ri altmda sm1flanabilmektedir. Stok gostergeleri bir iktisadi biiyiikliigiin belirli bir tarihteki dege
rini veren, ak1m gostergeleri ise bir iktisadi biiyiikliigiin belirli bir zaman dilimi i�indeki toplam 
miktanm ol�en gostergelerdir. brnegin, di§ bor� ya da istihdam diizeyi gibi belirli bir biiyiikliigiin 
zaman �izgisi iizerinde bir noktadaki fotografim veren gostergeler stok gostergeler arasmda say1-
labilirken, belirli bir donem i�indeki i§lem toplam1m gosteren milli gelir ya da di§ ticaret gibi gos- . 
tergeler ak1m gostergelerine ornek verilebilir. 

Dordiincii olarak gostergeler, fiyat seviyesindeki degi§imleri i�erip i�ermemelerine gore re
el gostergeler ve nominal (parasal) gostergeler olarak da aynlabilir. Para birimi cinsinden ifade 
edilen di§ ticaret tutan, kamu giderleri, tiiketim harcamalan gibi gostergeler, paramn deger degi
§imini, yani genel fiyat diizeyindeki degi§imi de i�erdiginden nominal gostergeler arasmda sayil
maktad1r. Parasal gostergelerin bir degi§kendeki ger�ek degi§imin ol�iilmesinde kullamlabilmesi 
i�in, bu tiir serilerin uygun bir fiyat endeksi kullamlarak indirgenmesi (deflate) yoluna gidilir. Pa
rasal biiyiikliikler yerine fiziki biiyiikliikleri ol�en gostergeler ile parasal gostergelerin fiyat diize
yindeki degi§melere gore uyarlanm1§ halini yans1tan gostergeler ise reel gostergeler olarak deger
lendirilir. Bunlara, sanayideki fiziki iiretim miktan iizerinden hesaplanan sanayi iiretim endeksi 
ile fiyat degi§imlerinden armdmlarak haz1rlanan reel milli gelir gostergeleri ornek gosterilebilir.12 

KALiTE KRiTERLERi 
Ba§ta internet olmak iizere bilgi teknolojilerindeki ha§ dondiiriicii geli§me, son donemlerde ista
tistik iiretim ve dag1t1m siire�lerinde koklii degi§imleri beraberinde getirmi§tir. Giiniimiizde bir ki
§isel bilgisayan ve internet baglant1s1 olan herkes, bir donemler istatistik kurumlarmm ve ara§ttr
ma merkezlerinin kiitiiphanelerinde gomiilii, bir araya getirilmesi i�in biiyiik emek ve zaman ge
rektiren verilere ekran kar§tsmdan kolayca ula§abilmektedir. Bununla birlikte kullamcilarm de-

12 Giistergeleri sm1flamak iizere kullanabilecegimiz kriterler, burada siralananlarla k1s1th degildir. Ornegin bilimsel giistergele
rin, bir teoriye bagh olarak hesaplanan giistergeler ve bir teoriye dayanmadan derlenen biiyiikliikler olarak ayrilabilecegine 
ili�kin bir giirii� iiyin bkz. Elkana vd. ( 1 978), s. 1 -7. 
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gerlendirmeye vakit bulabileceklerinin �ok iizerinde bir veri bombard1mamyla kaq1 kar§1ya kal
malan, bilgi saglamaktan �ok kafa kan§1khgma da yol a�abilmektedir. Veriye eri§im imkanlan 
ge�mi§e oranla �ok ileri seviyede olsa da bu durum say1sal kamta dayah iktisadi bilginin art1k ma
liyetsizce elde edilebilecegi anlamma gelmemekte, eldeki istatistikleri matematiksel yontemlerle i§
leyerek ya da muhakeme siizgecinden g�irerek " iktisadi bilgi"ye donii§tiirmek, zahmetli ve dik
kat isteyen bir ugra§ olma ozelligini korumaktadu. 

Bu anlamda sanal ortamdaki veri y1g1m i�inden amaca hizmet etmeyenlerin ayn§tmlarak 
ihtiya� duyulan istatistiklere ula§ilmas1 onemli bir mesele olarak kar§1m1za �1kmaktadu. Bjr gos
tergenin kalitesini belirleyen ba§hca faktorlerin gozden ge�irilmesi, s1mrs1z say1daki veri arasm
dan se�im yapmakta ve dogru istatistige eri§mekte yard1mc1 olacaktir.13 Bu baglamda �e§itli ulus
lararas1 organizasyonlarm veri kalitesini belirlerken kulland1gi, veri kullamcilarmm da ba§vurabi
lecegi baz1 kriterler §oyle malanabilir: 111 

Oretilen gostergenin kalitesi soz konusu oldugunda ilk akla gelen ozellik, ol�iim sonucu
nun dogrulugu ya da hassasiyeti (accuracy) olmaktad1r. Dogruluk, ol�iim sonucunun ol�iilmek is
tenen degi§kenin ald1g1 ger�ek degere miimkiin oldugu kadar yakm olmas1 §eklinde tammlanabi
lir. Yay1mlanan bir istatistigin dogrulugu genelde ol�iimii yapilan konuya bagh olmakta, tam sa
y1m yoluyla elde edilen istatistikler dogruluk a�1Slndan daha giivenilir sonu�lar ortaya koymakta
d1r. Ornegin, Tiirkiye Elektrik Kurumu'ndan saglanan elektrik iiretim verilerinin titiz ol�iimlerle 
kay1t altma almmasma bagh olarak giivenilir olmas1 beklenirken, say1S1z iireticinin bulundugu 
hayvanc1hk sektoriinde yarat1lan katma deger tahminleri bu kadar giivenilir olmayacakt1r. 

Biiyiik oranda orneklem yoluyla elde edilen makro iktisadi gostergelerin ne derece dogru 
oldugu ve sonucun hangi hassashkla tahmin edildiginin bilinmesi onemlidir. Ancak orneklem yo
luyla elde edilen gostergelerde degi§kenin ger�ek degerini bilmiyor olmam1z, ol�iim sonucunun 
ger�ek degerden ne derece sapma gosterdigini tespit etmemize izin vermez. Gosterge sonu�larmm 
ge�mi§ donemlerde ne oranda dalgalanma gosterdiginin tespiti, ol�iim sonucunun dogruluguna 
ili§kin fikir edinmek adma kullamlabilecek bir yontemdir. Ortalamada dogru degere yakla§sa da 
varyans1 yiiksek bir gostergenin giivenilirligi dii§iik olacak, trend etrafmda a§m dalgalanma gos
teren gostergelerin dogrulugu hakkmda soru i§areti olu§acakt1r. 

Farkh kaynaklarca yay1mlanan benzer kapsamdaki gostergelerin kar§ila§tmlarak, birbiriy
le �eli§kili, uyumsuz ya da beklentinin d1§mda verilere daha temkinli yakla§ilmas1, verinin dogru
lugunu kontrol amac1yla kullamlabilecek yontemlerden bir digeridir. iktisadi gostergelerin genel 
tablodan soyutlanarak degil, bir biitiin i�inde degerlendirilmesi, bunlarm giivenilirligini teyit et
meye yard1mc1 olacakt1r. 

Dogruluk a�1smdan giivence saglayacak bir diger kriter olarak verinin elde edildigi kayna-

13 Ebling - Korner (2007). 
111 Damia - Aguilar (2006). Veri kalitesinin degerlendirmesi amac1yla olu§turulmu§, kalite tammlan ve kalite degerlendirme i:il-

1;iilerini de i1;eren degerlendirme 1;er1;evelerine European Statistical System (ESS), IMF Data Quality Assessment Framework 
(DQAF) ve OECD Quality Measurement Framework i:irnek olarak gi:isteri lebilir. 
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gm itiban da vurgulanmahdu. Veri derleme ve hesaplamada kullamlan yontemler kadar, istatis
tik saglayan kurumun bag1ms1zhg1, tarafs1zhg1, objektifligi, §effafl1g1 ve profesyonelligi de istatis
tiklerin dogrulugu i�in giiven saglayan unsurlar arasmda say1labilir. Yay1mlanan baz1 veriler pi
yasalan etkileyebilecek onemde oldugundan, bag1ms1zhktan ve objektiflikten uzak kurumlarm, 
siyasi bask1ya maruz kalarak hatah ve tahrif edilmi§ istatistikler yay1mlama riski giindeme gele
bilmektedir.15 Ostelik istatistikler daha geni§ kitlelerce takip edildik�e, bunlarm iilke siyasetini et
kileme gii�leri ve istatistik kurumlanmn bask1 altmda kalma riski artmaktadir. 16 

Pratikte bir gostergenin kullamc1lar goziinde giivenilirlik kazanmas1 daha �ok ge�mi§te ser
giledigi performansa bagh olmaktad1r. Aym ilkelerle uzun siire yay1mlanm1§, kullamc1lardan iti
bar gormii§, diger bir ifadeyle zamamn testinden ge�erek rii§diinii ispat etmi§ gostergeler, dogru
luk niteligi yiiksek gostergeler olarak kabul gormektedir. ABD'nin i§sizlik gostergeleri ya da TOiK 
tarafmdan yay1mlanan ayhk sanayi istatistikleri bu tiir yakmdan takip edilen gostergelere ornek 
olarak verilebilir. 

istatistiklerin anlamlandmlmasmda ve yorumlanmasmda zaman ve yer boyutunda kar§1-
la§t1rma yapmak yaygm kullamlan yontemler arasmda bulundugundan, iiretilen istatistigin za
man i�inde tutarh, bolgeler ve iilkeler arasmda kar§tla§tmlabilir olmas1 onemlidir.17 Bu anlamda 
kar§tla§ttrtlabilirlik (comparability) ile farkh kaynaklardan ve farkh yontemlerle elde edilen ancak 
birbiri ile ilgili verilerin birle§tirilebilir ve ortak kullamlabilir olmasm1 ifade eden tutarltltk (cohe
rence, consistency), bir istatistigin degerini belirleyen belli ba§h ozellikler arasmda say1labilir. 

Bir gostergenin tamm ve kapsammda s1k s1k degi§iklik yaptlmas1, giincel verilerin ge�mi§ 
donemlerle kaf§1la§tmlmasmda sorunlara sebebiyet verecek, buna kar§m uzun siire aym yontem
le yay1mlanan gostergeler daha geni§ bir zaman perspektifinde kar§1la§t1rmaya imkan vererek kul
lamc1larm giivenini kazanacakt1r. Olkeler ve bolgeler arasmda kar§1la§t1rma yap1labilmesinin te
minat1 ise, aym isim altmdaki gostergelerin farkh iilkelerde benzer tamm ve kapsamlarla hesap
lanmasmm saglanmas1d1r. 18 Bu �er�evede ortak tamm, kavram ve s1mflama standartlanm yerle§-

15 Avrupa Para Birligi'ne girebilmek ic;in Yunanistan istatistik otoritelerince 1 997-2003 doneminde biitc;e ac;1g1 ve kamu borcu 
istatistiklerinde tahrifat yap1ld1gmm 2004 y1lmda ortaya c;1kmas1, istatistiklerin belirli amac;larla degi§tirilme riskinin bir or
negini olu§turmaktadir. Gerc;ek kamu borc;lulugu ve biitc;e ac;1g1, para birligine girmek ic;in Avrupa Konseyi'nce belirlenen kri
terlere. uymayan Yunanistan'm bu tavn uluslararas1 diizeyde bir krize neden olmu§tur (bkz. Eurostat (2004) ) .  Ocrederin res
mi enflasyona gore belirlendigi Arjantin, istatistiklerin bilinc;li olarak tahrif edildigi §iiphesinin yaygm oldugu bir diger ornek
tir. Arjantin'de ozellikle 2007 yth sonrasmda resmi fiyat endekslerindeki artt§lar, piyasa tahminlerinden c;ok daha dii§iik ger
c;ekle§mi§tir. 

16 Diger taraftan tek ba§ma veri derleyici kurumun itibarmm, verinin giivenilirligini garanti altma almaya yeterli olmad1gm1 
gosteren ornekler de bulunmaktadtr. Uluslararast Para Fonu'nun ( IMF) gec;mi§te farkh yaymlarmda aym istatistikler ic;in 
farkh degerler yay1mlamas1, IMF verilerinin dogruluguna ve giivenil irligine ili§kin soru i§arederi dogurmu§tur. Birbiriyle 
uyu§mayan istatistikler ve bunun nedenleri ic;in bkz. Pellechio- Cady (2006). 

17 Haver (2012) .  
18 Avrupa Konseyi'nin, farkh iilkelerde iktisadi gostergelerin bilinirligini ve  giivenil irligini tespit amactyla yapt1rd1g1 b ir  anket

te, kullamctlarca resmi istatistiklere giiven konusunda Tiirkiye'nin 27 Avrupa iilkesi ortalamasmm iizerinde yer ald1gi belir
lenmi§ olup, yaygm olarak dillendirilen endi§elere kar§m istatistiklere giiven ac;1smdan Tiirkiye'de durumun o kadar da va
him olmad1g1 anla§1lmaktad1r. Aym c;ah§ma, istatistiklere giiven ile istatistik kurumunun bag1ms1zhg1 arasmda da ili§ki bu
lunduguna i§aret etmektedir (bkz. Giovannini (2008), s. 1 95) .  
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tirmek iizere uluslararas1 kurulu§larca haz1rlanan yeknesak metodolojiler, veri kar§1la§tmlabilir
liginin artmlmas1 i�in onemli rol oynamaktad1r. Ayrmt1h ilke ve tavsiyelerden olu§an bu metodo
loj ilere ornek olarak, Birle§mi§ Milletler, IMF ya da OECD gibi uluslararas1 kurulu§larca yiiriitii
len, veri toplama standartlarmm belirlenmesi, ortak metodoloj ilerin olu§turulmas1 ve hatta veri 
yay1mlayan kurulu§larm denedenmesini de i�eren �ah§malar siralanabilir.19 

Uluslararas1 kurulu§larm kar§ila§tmlabilirlik baglammda yapttgi bir diger katk1 ise, aym ni
telikteki i§lemlerin s1mrh say1da kategori alttnda ozetlenebilmesini saglamak iizere, sm1flama stan
dartlan hazrrlamakt1r. (f;er�ve 1 .1 )  S1mflama standartlan, ortak nitelikteki kalem ya da i§lemle
rin belirli kurallara gore aym kategoride gosterilmesini saglayarak uluslararas1 kar§ila§tmlabilirli
gi peki§tirmekte ve iktisadi biitiiniin anlamlandmlmasmda kullamcilara yon gosterici olmaktadir. 

Ancak §Unu da belirtmek gerekir ki, uluslararas1 kurulu§larm bu yondeki �h§malarmm, �e
§itli ol�iim sorunlarmm �oziimiinde mudak ba§any1 yakalad1gi one siiriilemez. Ekonomiler arasm
daki yap1sal farklil1klara bagl1 olarak, kay1t ve sm1fland1rma kriterleri iilkelerin ihtiya�lanna gore 
�e§itlilik gosterebileceginden, istatistiklerin benzer yontemlerle ancak mekanik bir siire�le haz1rlan
mas1, kar§ila§ttnlabilir gostergeler elde edilmesini her zaman-garanti alttna almamaktadrr. iki fark
h iilkede tamamen aym yontemin kullamlmasmm, bu iki gostergenin kar§ila§tmlabilirligi i�in yeter
li olmayabilecegi pek �ok durum gosterilebilir. Omegin, baz1 iilkelerde 65 ya§ normal emeklilik ya
§1 iken, ortalama hayat beklentisinin bile 65'in altmda kald1gi iilkeler mevcuttur. Bu §artlar alttnda 
�ah§ma �ag1 smmmn 65 ya§ olarak belirlenmesi ve kiiresel bir standart olarak dikte edilmesi, i§gii
cii gostergelerinin iilkeler aras1 kar§ila§ttnlabilirligine katk1 saglamaktan �ok hatah veri iiretimine 
yol a�acakt1r. Boyle durumlarda tiim iilkelerin uygulayacagi kat1 standartlar belirlemek yerine, eko
nominin yap1sma gore se�im yapmay1 saglayan esnek kriterler belirlemek tercih edilmektedir. 

Medya ve yatmmcilarm iktisadi gostergelere ilgisi artt1k�a, gostergelerin miimkiin oldugu 
kadar erken yay1mlanmas1 olarak tammlanabilecek zamanltltk (timeliness) da giderek onem ka
zanmaktad1r. istatistiklerin yay1mlanmasmda zaman kaybedilmemesi, hem piyasalarm giincel ve
ri ihtiyacmm kar§ilanmasma hem de iktisadi sorunlarm erken tespit edilerek gereken onlemlerin 
almabilmesine yard1mc1 olacakt1r. 

Gostergelerin haz1rlanmas1 i�in ihtiya� duyulan bilgilerin toplanmasmm zaman almas1, �o
gu zaman veri yay1mc1s1 kurulu§u dogruluk ile zamanhhk arasmda bir tercih yapmakla kar§1 kar
§Iya b1rakmaktadrr. ihtiya� duyulan biitiin verilerin derlenmesinin beklenmesi yay1mlanan verinin 
giincelligini olumsuz etkileyecekken, gostergenin erken tarihte, heniiz veri ak1§1 tamamlanmadan 
yay1mlanmas1 da dogrulugundan taviz vermeyi gerektirmektedir. Bu ikilemin �oziimii adma za
man zaman on veriyi miimkiin oldugu kadar h1zh yay1mlayarak, ileriki donemlerde gostergenin 
makul bir oranda revize edilmesi yontemi benimsenebilmektedir. Omegin ABD'de GSYH i�in, re-

19 Uluslararast kurulu�larm �ah�malan daha �ok tavsiye niteliginde metodoloj iler geli�tirmek konusuna yogunla�makttr. Bu
nunla birlikte IMF tarafmdan yiiriitiilen, yerel otoritelerce iiretilen istatisriklerin kalitesinin diizenli arahklarla inceiemeye 
almd1g1 degerlendirme program•, bu tiir kurulu�larm tavsiyenin otesinde daha aktif rol oynad1g. faaliyetlere ornek olarak gos
terilebilir (bkz. IMF (20 1 2) ) .  
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ferans donemin bitiminden bir ay sonra on ac;1klama yap1lmakta, bundan bir ay sonra revize edil
mi§ yeni sonuc;lar ac;1klanmakta, nihai sonuc;lar ise ancak referans donemin bitiminden tic; ay son
ra duyurulmaktadir. Ttirkiye'de ise herhangi bir on duyuru yap1lmadan, referans donemin biti
minden tic; ay sonra nihai gostergenin ac;1klanmas1 tercih edilmektedir.20 

Ote yandan, bir gosterge ne kadar dogru, tutarh ya da gtincel olursa olsun, ancak kullam
c1larm ihtiyac1m kar§1lad1g1 olc;tide faydah ve kullam§h olacaktir. Uygunluk (relevance) ,  yani gos
tergenin ihtiyaca hizmet etme kabiliyeti, bu baglamda bir diger kalite gostergesidir. lstatistikler 
kullamcilarm ihtiyac;lanm kar§1lad1g1 olc;tide deger kazanacagmdan, eldeki mevcut verinin kamu
ya duyurulmasmdan c;ok, kullamc1larm ihtiyac; ve beklentilerinin istatistik derleyen kurumlarca 
dtizenli olarak izlenmesi ve kullamc1 talebine uygun istatistigin tiretilmesi gerekir. Ancak kullam
c1larm gostergeleri farkh ihtiyac;larla izliyor olmalan, bu kalite kriterine stibjektif bir nitelik ka
zandirmaktadir. 

Ytiksek kalitede kabul edebilecegimiz gostergeler arasmda gitgide onem kazanan bir ozel
lik, hem gostergeye maliyetsizce eri§imi ifade eden hem de gostergenin basit, sade ve yalm olmas1 
anlammda degerlendirilebilecek eri$ilebilirlik (availibility, accessibility, clarity) ozelligidir. Gtinti
mtiz dtinyasmda veri yogunlugunun giderek artt1g1 ortamda, kolay anla§1hr ve kullamc1 dostu 
gostergeler giderek daha fazla dikkat c;ekmektedir. Karma§1k gostergeler ise hem hatah yorumla
maya daha ac;1k olmakta hem de anlamland1rmakta kullamc1ya maliyet yaratmaktad1r. 

Bunlara ilave olarak yine eri§ilebilirlik kapsammda, verinin kullamc1lara aym anda ve e§it 
eri§im §artlarmda duyurulmas1, bilgiye erken eri§im yoluyla baz1 ki§i ve ztimrelere haks1z kazanc; 
saglanmamas1 ac;1smdan onemlidir. Birc;ok tilkede piyasalan etkileyebilecek veriler yogun gtiven
lik onlemleriyle korunmakta, bu ttir istatistiklerin vaktinden once yay1mlanmas1, veri derleyen 
kurulu§larm prestij ini olumsuz etkileyecek hatalar arasmda degerlendirilmektedir.21 

Ekonomiyi, birbirinden aynlmaz parc;alann bile§iminden olu§an bir btittin olarak ald1g1-
m1zda, gostergelerin de butunluk arz etmesi ( integrated, completeness) beklenir. Gostergelerin 
kendi ic;inde tutarhhg1 ve kullamlabilirligi, yalmzca hedef degi§kene odaklanmak yerine ekonomi
nin genelini kapsayan geni§ bir tablo tizerinde yapilan degerlendirmeye gore hesaplanm1§ olmala
rma baghd1r. 

Olkemizde gostergelerde btittinltigti saglamak adma onemli bir ad1m, ttim kamunun katil
d1g1 bir platform niteligindeki Resmi istatistik Program1'nm uygulanmaya . ba§lamas1yla at1lm1§
t1r. 22 Resmi istatistiklerin kalitesini artirmaya yonelik olarak ytirtittilen bu program, bir yandan 
ihtiyac; duyulan istatistiklerin tespiti ve uluslararas1 standartta veri tiretimini hedeflerken, aym za
manda istatistik tiretiminde mtikerrerligin giderilmesine ve birbiriyle uyumlu btittinctil bir goster-

20 Bir gostergenin s1k s1k ya da yiiksek oranda revize edilmesi, yay1mlanan ilk gostergeye gore pozisyon alan kullanu:1y1 hatah 
kararlara siiriikleyebilir. Bu anlamda bir gostergenin miimkiin oldugunca az revizyona tabi tutulmas1 da bir diger kalite gos
tergesidir. 

21 TOlK tarafmdan Kas1m 201 2  donemine ait fiyat endekslerinin 17 dakika, Kas1m 201 2  donemine ait i§giicii istatistiklerinin 
ise yakla§tk yarim saat erken ai;1klanm1§ olmas1, basmda da yer bulmu§ bu tiir hatalara ornek olarak verilebi lir. 

22 TOlK (201 2-a ). 
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ge listesinin olu§turulmasma hizmet etmektedir. Program �er�evesinde, veri iireten kurumlar ara
smda etkili bir koordinasyon saglanarak, verilerin hangi tamm, yontem, kapsam ve sm1flama ile 
hangi kurum tarafmdan haz1rlanacag1 belirlenmekte, boylece resmi istatistik sorumluluklarmm 
kurumlar arasmda uzmanhk alanma gore payla§tmlmas1 ve veri kalitesine yonelik sistematik bir 
yakla§lm geli§tirilmesi ama�lanmaktad1r. 

Son olarak yay1mlanma frekans1, bir gostergenin popiilerligini belirleyen bir diger etken 
olarak kalite kriterleri arasmda saydabilir. Ayhk yay1mlanan gostergeler, daha seyrek arahklarla 
yay1mlanan gostergelere gore ba§ta piyasa kat1hmc1lan ve yatmmc1lar olmak iizere daha geni§ bir 
kullamc1 kitlesinin ilgisini �ekmekte, dii§iik frekansh (ornegin y1lda bir) yay1mlanan gostergelere 
olan talep ise daha �ok iktisat�1lann ve ara§tirmac1larm merak1yla s1mrh kalmaktadir. 

Bir gostergenin yukanda s1ralad1g1m1z niteliklerden hangilerine oncelikle sahip olmas1 ge
rektigi ve bunun da otesinde bu nitelikleri ne dereceye kadar ta§1d1g1, �ogu zaman amacma ve 
kimligine gore kullamcmm siibjektif degerlendirmesine tabidir. Makro iktisadi gostergeleri yat1-
nm ama�h kullanan biri zamanhhk, frekans ve revizyon s1khgm1 onemserken, gostergeleri iktisa
di analiz amac1yla kullanan ara§tirmac1, verinin dogruluk ve biitiinliigiinii on planda tutacak ve 
gosterge se�imini buna gore yapacaktir. Yine bir yatmmc1 i�in uygunluk (relevance) a�1smdan 
yiiksek kalitedeki bir gosterge, bir kalkmma iktisat�1smm ilgi alamnm d1§mda kalabilir. 

GOSTERGE iiRETiM VE DEGERLENDiRMESiNDE KARSILASILAN HAT ALAR 
Yay1mlanan veriden en dogru sonuca ula§abilmek i�in veri iiretim siirecinde hangi a§amalarda ne 
tiir hatalarla kar§da§1labileceginin sorgulanmas1, hem veriden azami bilginin elde edilmesi hem de 
hatah �1kanmlarm onlenmesi i�in faydah olacaktir. 

Bir iktisadi gostergeye dayanarak yap1lan analizin ger�ek durumdan sapma gostermesi du
rumunda, bu sapmamn kabaca dort nedenden kaynaklanabilecegi, dolay1s1yla yap1lacak muhte
mel hatalarm §U dort ba§hk altmda incelenebilecegi dii§iiniilmektedir. 

- Metodoloj i hatas1 
- istatistiki hata 
- Kay1t ve hesaplama hatas1 
- Y orumlama hatas1 

Pek �ok gosterge, iktisatta kullamlan bir kavram ve bu kavram iizerine in§a edilmi§ olan 
degi§keni kar§1lamak iizere hesaplamr. iktisattaki bu degi§kenler ise, model kurma a§amasmda 
ger�ek hayatm karma§ik yap1smm basitle§tirilmesi ve ama�la dogrudan ili§kili olmayan unsurla
rm modelden soyutlanmas1yla elde edilir. Bunun dogal bir sonucu olarak �ogu zaman hesaplanan 
gosterge ile iktisat�1mn zihnindeki kavram tam olarak birbiriyle ortii§meyecektir. Bir iktisadi kav
ramm her zaman miikemmel ve eksiksiz bir ol�iimiiniin elde edilmesi beklenemez, zira asd ol�iil
mek istenen, bazen iktisat�mm zihnindeki, ol�iime gelmeyen bir fikirden ibarettir. Bunun da ote-
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sinde farkh iktisat�tlar aym kavrama degi§ik anlamlar yiikliiyor olabilirler. Bu durumda ol�iim 
sonucu, en azmdan baz1 iktisat�1larm tasavvur ettigi kavram1 yans1tmakta yetersiz kalacaktir. 

Diger taraftan ol�iim yonteminin belirlenmesinde alman her karar, teorik ilkeler yamnda 
pratikteki k1s1tlamalarla da §ekillenmektedir.23 Bu k1s1tlamalar, ol�iim sonucunun ister istemez te
orideki kar§1hgmdan farkhhk gostermesi sonucunu dogurur. 

i§te gostergenin hesaplanmasmda, yukanda s1ralad1g1m1z nedenlerle, elde edilen gosterge 
degeri ile iktisat�mm zihnindeki iktisadi kavram arasmda fark olu§masma sebebiyet veren, ku
ramsal �er�eve, kavram, tamm, kapsam ve sm1flamaya ili§kin hatalarm tiimiinii metodoloj i hata
s1 olarak adland1rabiliriz. 24 

Haz1rlanan gosterge, iktisadi kavramm i�erigini ne derece kar§tlamaktad1r ya da ol�iilen 
biiyiikliik ile ol�iilmesine niyetlenilen kavram ne derece ortii§mektedir? Hi� §iiphesiz ol�iim ve he
saplama yontemi, ol�iim sonucunun, altta yatan iktisadi kavram1 miimkiin olan en dogru §ekilde 
yans1tmasm1 saglamak iizere belirlenir. Bu uyumu saglamak i�in ol�iimii yapan kurumun, iktisat
�1lann yonlendirmesiyle, iktisadi analiz ve iktisadi dii§iincelerden ilham alan bir ol�iim teknigi ge
li§tirmesi gerekir. 25 

Se�ilen yontemin hesaplanan gosterge degeri iizerindeki etkisi, s1k kullamlan birka� goster
genin hesaplanmasmda kar§ila§ilan soru i§aretleri irdelendiginde daha kolay anla§1lacakt1r. Or
nek olarak, belirli bir donem i�inde bir ekonomideki toplam katma deger iiretimini ifade etmek 
iizere geli§tirilmi§ olan "gayrisafi yurt i�i hastla" kavrammm hesaplanmasmda kar§1la§1lan baz1 
meseleler §6yle s1ralanabilir. Ekonomiden ne kastedilmektedir veya ekonominin s1mrlanm belir
leyen kriterler nelerdir? Hangi faaliyetler iktisadi faaliyet kapsammdad1r? Oretimin degeri hangi 
yontemle ol�iilecektir? Bu degerin ifadesi i�in hangi ol�ii birimi kullamlacakt1r? Farkh para cin
siyle ger�ekle§en ak1m hareketleri, nas1l tek bir birime indirgenecektir? Donem i�indeki fiyat ha
reketleri, hesaplamada nas1l dikkate almacaktir? Biitiin bu sorular, teorinin yonlendirmesiyle bir 
§ekilde cevaplansa da, ki§isel tercihleri de yans1tan bu cevaplarm hi�biri mutlak dogru olarak ka
bul edilemez. Sonu�ta hesaplanan gosterge degeri, yontem tercihleri ya da ol�iim k1s1tlan sonucu 
zihnimizde olu§turdugumuz gayrisafi yurt i�i hastla kavram1 ile birebir ortii§meyecektir. 

Yaygm ve siireklilik arz eden fiyat art1§1m ifade etmek iizere kullamlan enflasyon terimi, se
�ilen yontemin gosterge degeri iizerindeki etkisini a�1klamak iizere bir diger ornek olarak verile
bilir. Enflasyon ol�iimlerinde yaygm olarak fiyat endekslerinden yararlamlmakta, bu endekslerin 
hesaplanmas1 ise oncelikle baz1 ol�iim kriterlerinde mutab1k kalmmas1m gerektirmektedir. En
deks hesaplamasmda hangi iiriinler kapsama almmahd1r? Mesela konut fiyatlarmdaki art1§ enf
lasyona dahil edilmeli midir? Oriin sepetindeki mal ve hizmet fiyatlan nastl belirlenecektir? Fiyat
lar hangi tarihteki degerleri yans1tmahd1r? Hesaplama hangi formiille yap1lacakt1r? Yine bu soru-

23 Castles ( 1 995), s. 53-88. 
24 Morgenstern ( 1 963),  s. 8;  Zarnowitz ( 1 979), Hulten (2007) .  
25 Gosterge iiretiminde yontem belirlenmesi iktisadm yam s1ra istatistik, muhasebe ve hatta etimoloji, sosyoloji ve  psikoloji gi

bi bilimlerin de katk1larma muhta�nr. 
Ol�iim meselesine farkh disiplinlerin yakla�1mlar1 i�in bkz. Churchman-Ratoosh ed. ( 1 959) .  
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larm da mutlak dogru cevaplan yoktur. Yontem belirlenirken ortaya konan her bir farkh tercih, 
farkh bir enflasyon biiyiikliigiiniin hesaplanmas1 sonucunu doguracakt1r. Hesaplanan bu biiyiik� 
liik de ka�1mlmaz olarak zihnimizdeki soyut enflasyon kavramm1 birebir kar§ilamayacaktir. 

Ozetlemek gerekirse metodoloji hatasmm asgaride tutulmas1 i�in, belirlenecek hesaplama 
yonteminin, iktisat�mm ol�mek istedigi degi§kenle uyumlu olmas1 gerekmekte, ancak �ogu durum
da her kullamc1y1 memnun edecek bir ortak yontemde uzla§l saglamak miimkiin olmamaktadir. 

Gostergeler yoluyla iktisadi bilgiye ula§ma siirecinde kar§ila§ilabilecek ikinci tiir hata, ista
tistiki hata (orneklem hatas1) olarak adlandmlabilir. istatistiki hata, ol�iilmek istenen biiyiiklii
giin tamam1 hakkmda bilgi toplamanm miimkiin olmad1g1 ya da �ok maliyetli oldugu durumlar
da, se�ilen bir orneklem iizerinden hesaplama yapilmas1 sonucunda kaq1m1za �1kar. Pek �ok gos
tergenin hesaplanmasmda, maliyet ile dogruluk arasmda bir denge kurmak adma, anakiitlenin ta
mam1 hakkmda bilgi toplamak yerine, se�ilen bir orneklem iizerinde �ah§ma yap1lmakta, ornek
lemden elde edilen bilgilerle olu§turulan gostergenin, anakiitlenin tamam1m temsil ettigi varsay1l
maktadir. Orneklem se�iminde ve anket tasanmmda gosterilecek titizlik ile istatistiki hatay1 asga
ride tutmak miimkiin olmakla birlikte, elde edilen gosterge degeri mutlaka tahmin edilmek iste
nen biiyiikliikten bir miktar farkhhk gosterecektir. 

Bu tiir orneklem iizerinden hesaplanan gostergelerin degerini belirleyen temel faktorler ola
rak tahmin yonteminin yans1z ve dii§iik varyansh olmasmdan bahsedilebilir. Ancak ger�ek dege
ri bilmedigimizden yontemin yans1zhgma ili§kin fikir yiiriitemeyecegimiz gibi, her bir tarih i�in 
elimizde tek bir tahmin bulundugundan, tahmin yonteminin varyans1m hesaplamak da miimkiin 
degildir. Bu nedenle iktisadi gostergelerde, doga bilimlerinin aksine, elde edilen tahminlerin bir 
giiven arahgi ile verilmesine nadiren rastlamr. Gostergelerle birlikte giiven arahg1 yay1mlanmama
s1 da yaygm bir §ekilde, a�1klanan verinin §a§maz bir kesinlik ta§1d1g1 izlenimini uyandirmaktad1r. 
Ornegin ayhk tiiketici fiyat endeksinin % 0,67 olarak yay1mlanmas1 enflasyonun bu donemde % 
0,67 oldugu intibam1 uyandirmakta, bu degerin belirli bir hata pay1 i�eren bir tahmin oldugu kul
lamc1lar tarafmdan nadiren dikkate almmaktadir.26 

Pratikte, hesaplama yonteminin varyansmm biiyiik olup olmad1g1, zaman serisinin oynak
hg1 (volatility) izlenerek kabaca tahmin edilebilir. Bir gostergenin ge�mi§te a§m dalgalanma sergi
lemi§ olmas1, istatistiki hatamn da yiiksek olabilecegini dii§iindiiriir. Bu tiir gostergelerin hareket
li ortalamalarmm almarak takip edilmesi, a§m oynakhg1 torpiilemekte kullamlan yaygm bir yon
temdir. 27 Ornegin i§giicii gostergeleri a§m dalgalanma sergilediginden, ILO'nun da tavsiyelerine 
uygun olarak, Hanehalk1 i§giicii Anketi sonu�lan TOiK tarafmdan ii� ayhk hareketli ortalamalar 
iizerinden yay1mlanmaktadir (bkz. s. 190) .  

26 Morgenstern ( 1 963), s. 8-9. 
Halbuki ornegimizde mesela tahminin standart sapmas1 0, 15 ise yakla�1k olarak 0,6 biiyiikliigiinde bir giiven arahgm

dan bahsedilebilir ki bu enflasyonun % 0,37-% 0,97 arasmda yer ald1gmm tahmin edildigi anlamma gelir. Bu kadar geni� bir 
arahk da bilgilendirici olmaktan uzaktir. 

27 x, as1l seri olmak iizere x'in n donemlik hareketli ortalama serisi olan y1 §U §ekilde verilir: y1 = I:::'• 1 :; • 
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Haz1rlanan gostergelerin gerc;ek degerinden sapma gostermesinin bir diger nedeni ise, or
neklem d1§1 hatalar olarak da adlandmlan, veri toplama, kay1t, veri i§leme ve hesaplama hatala
nd1r. Bu gruptaki hatalar veri derleyen kurumun i§leyi§ siirec;lerindeki yanh§lardan ya da bu sii
rec;leri yiiriitenlerin dikkatsizliklerinden kaynaklanabilecegi gibi, anket kat1hmc1larmm sorulara 
bilinc;li ya da bilinc;siz olarak yanh§ cevap vermesi gibi sebeplere de dayanabilir. Diger taraftan, 
veriyi haz1rlayan kurulu§un bilinc;li olarak yapt1g1 yonlendirmeler veya kamu otoritesinin bask1s1 
ile baz1 gostergelerin tarafh haz1rlanmas1 da bu kapsamda degerlendirilebilir. 

Gostergelerin hesaplanmasmda kullamlan mikroveriler, pek c;ok durumda ki§i ve kurum
larm beyanlan esas almarak derlenir. Bilgi alman ki§i ya da kurumun herhangi bir sebeple bilgi 
gizlemesi, sorulara cevap vermek istememesi ya da bilerek yamlt1c1 cevaplar vermesi, hesaplana
cak gostergede de hatalara neden olacakt1r. Ornegin az say1da iireticinin bulundugu sektorlerde 
faaliyet gosteren firmalar, stratejik nedenlerle iiretim ya da fiyat bilgilerini gizleme ihtiyac1 duya
bilir. Kay1t d1§1hgm yaygm oldugu bir ekonomide firma yoneticileri gerc;ek bilgileri veri derleyen 
kurulu§la payla§mada tereddiit edebilir ya da verdigi bilgilerin istatistik d1§1 amac;larla kullamla
cag1 kayg1s1 ta§1yan biri, ki§isel bilgilerini aktarmakta c;ekimser davranabilir.28 Herhangi bir c;e
kince ya da art niyet olmasa bile, hat1rlamama ya da soruyu anlamama nedeniyle soruya hatah 
cevap verilmesi de ihtimal dahilindedir.29 Orneklem d1§1 hatalarm yukanda bahsettigimiz istatis
tiki hatadan onemli bir fark1, genelde sistemik bir mahiyet ta§1mamas1d1r. Diger bir ifadeyle, or
neklemin geni§lemesi istatistiki hatamn azalmaSIIll saglarken, genelde ornekJem dl§I hata)ar or
nekJem biiyiikliigiinden bag1ms1zd1r. 30 

Gostergeler yay1mlanmadan once birc;ok kontrolden gec;se de, veri iiretimi biiyiik oranda 
insan emegine dayah ve hataya ac;1k bir siirec;tir. Kay1tlann bilgisayar ortammda tutulmas1, c;e§it
li programlarla tutars1zhklarm tespit edilmesi, nihai gostergelerin diger gostergelerle tutarhhgmm 
kontrol edilmesi gibi yontemler giivenilirligi art1rmakta, ancak orneklem d1§1 hatalarm tamamen 
onlenmesini temin edememektedir. Bilinc;li ya da bilinc;siz yap1lan her tiirlii hatamn asgaride tu
tulmasmda, veri derleyen kurulu§un yetkinligi, bag1ms1zhg1 ve §effafhg1 onemli rol oynamaktad1r. 

Yukanda k1saca tart1§t1gim1z iic; hata kaynag1 gostergenin haz1rlanma a§amasmda ortaya 
c;1kmakta, hatalarm olu§umunda kullamcmm dahli olmad1g1 gibi, bunlan diizeltme imkam da bu
lunmamaktad1r. Say1sal verinin iktisadi bilgiye donii§tiiriilme siirecinde kaqda§dan en hayati so
run ise, gostergenin kendisinden ziyade kullammmm hatah olmas1d1r. iktisatc;dann kendi arala
rmda fikir aynhgma dii§tiikleri durumlann c;oklugu, yorumlama hatalarmm yaygmhgmm bir gos-

28 Olkemizde TOIK Kanunu, istatistiki amac;la veri derleme siirecinde yanh§ ve eksik bilgi verme ya da hie; bilgi vermeme gibi 
tutumlara kar§I yaptmmlar getirmektedir. Ayrica istatistiki amac;la derlenen verinin, iirnegin vergilendirme gibi ba§ka bir 
amac;la kullamlmayacag1 da TOiK tarafmdan taahhiit edilmektedir. Buna kar§m beyan hatalarmm ne derece engellenebildi
gi soru i§areti olarak kalmaktad1r. 

29 Giisterge hesaplanmasmda hataya ac;1k diger alanlarm yeterli ilgiyi giirememi§ olmasma kar§m, anket yiinteminde kar§1la§1-
labilecek iilc;iim hatalarma ili§kin c;ok say1da c;ah§ma mevcuttur. Ornegin Biemer ve digerleri (2004), Birle§mi§ Milletler 
( 1 982), Deming ( 1 966), s. 24-50. 

30 Zarnowitz ( 1 979). Orneklem d1§1 hatalarm yaygm oldugu bir iilc;iimde tahminlerin beklenen degeri, tahmin edilmek istenen 
degi§kene e§it olmamaktadtr. 
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tergesi olarak degerlendirilebilir.31 Yorumlamada kar§1la§1labilecek hata tiirleri sm1rs1z olmakla 
birlikte, s1k yapilan baz1 basit hatalan vurgul�mak faydah olacakt1r. 

Y orumlama hatalarma verilebilecek orneklerin bir k1sm1, aralarmda korelasyon bulunan 
iktisadi gostergelere neden-sonu\ ili§kisi atfedilmesiyle ortaya \tkmaktadu. Diger §artlarm sabit 
tutulamad1g. ortamda, bir degi§kendeki degi§imin bir diger degi§kenden kaynakland1g1 ileri siirii
lemez, zira her iki degi§ken de bir ii\iincii degi§ken tarafmdan belirleniyor olabilir. Buna gore iki 
iktisadi gostergenin birlikte hareket etmesi (co-movement) bunlar arasmda nedensellik ili§kisi bu
lundugunu kamtlamaz. Ornegin, i§sizlikle enflasyon arasmda negatif yonlii bir ili§ki bulundugu
nun gozlemlenmesi, dii§iik i§sizligin enflasyonu art1rd1g1 hipotezine kamt te§kil etmeyecektir. Bu 
ili§ki, iki gosterge arasmdaki nedensellik bag1 kadar kontroliimiiz d1§mdaki bir ii\iincii faktoriin 
etkisi sonucu da ortaya \tkmt§ olabilir. Gozlemlenen korelasyon nedensellik bag.nm kati delili 
olarak degil, ancak makul bir teorinin ge\erliligine yonelik bir karine olarak kullamlabilir. 

Frekans1 yiiksek istatistiklerin yorumlanmasmda zorluk yaratan bir olgu da mevsimsellik ve 
takvim etkisidir. Bir\ok ekonomik veri, her sene tekrarlayan, belirli donemlerde yiikselip belirli do
nemlerde al\alan ve mevsimsellik olarak adlandmlan bir dongii takip eder. Tanm iiriinlerinin ag1r
hkh hasat donemi olan y1lm ii\iincii \eyreginde toplam tanm iiretiminin artmas1, kt§m in§aat faa
liyetleri ve turizm gelirlerinin yaz mevsimine oranla daha dii§iik seyretmesi, i§sizligin yaz aylarmda 
kt§a nazaran dii§iik ger\ekle§mesi, mevsimsellige verilebilecek baz1 ornekler olarak s1ralanabilir. 

Mevsimsellik sergileyen gostergelerin anlamlandmlmasmda sorun, bir doneme ait biiyiik
liigiin bir onceki donemle kar§1la§tmlamamasmdan kaynaklanmaktad1r. Mevsimsellik sergileyen 
bir gostergenin bir onceki aya gore art1§ kaydetmesi halinde, bunun ne kadarmm iktisadi neden
lerle, ne kadanmn mevsimsel etkiler sebebiyle ger\ekle§tigi ilk bakt§ta ayn§tmlamaz. Bu baglam
da mevsimsellik gosteren gostergeler, yalmzca ge\en senenin aym donemi ile yapilan kar§1la§t1r
malarda anlamh sonu\lar iiretebilmektedir. 

Bir onceki yilm aym donemiyle yap1lan kar§1la§t1rmalarm handikap1 ise, ger\ekle§en art1§ 
ya da dii§ii§iin, ge\mi§ bir y1lm hangi doneminde ba§lad1gmm bilinememesidir. Ornegin sanayi 
iiretim endeksinin bir y1lhk siire i\inde once h1zla artt1g1m, belirli bir siire sonra yava§ yava§ dii§
tiigiinii, bir y1l sonunda ise ayhk endeksin bir onceki yil degerinin iizerinde oldugunu farz edelim. 
Bir onceki yilm aym ay1yla yapilan k1yaslama bize endeksin artt1g1m soylemekle birlikte, boyle bir 
degerlendirmede, en giincel egilimin gerilemeye i§aret ettigi gozden ka\mlmt§ olacakt1r. 

Takvim etkisi ise, farkh donemlerdeki i§giinii say1smm aym olmamasmdan kaynaklanan 
bir kar§1la§t1rma sorunudur. i§ giinii say1smm az oldugu donemlerde, piyasadaki canhhktan ha-

31 Aslmda iktisati;1larm kar§lt gorii§ler ileri siirmesinde, somut veri lerin hatah yorumlanmas1, pek i;ok nedenden yalmzca birini 
te§kil eder. Olgular kadar deger yarg1larmm da iktisadm ilgi alanmda oldugu dii§iiniildiigiinde, siyasi gorii§, hayat tam, be
nimsenen felsefi dii§iince ya da toplumda i§gal edilen pozisyona gore fikirlerin farkhla§masmm anla§1hr oldugu kadar gerek
li de oldugu kabul edilecektir. Yine de say1sal verilerin hatah yorumlanmas1, anla§mazhk nedenleri arasmda onemli yer i§gal 
etmektedir. Machlup ( 1 978) iktisati;1lann anla§amama nedenlerini, sozciik anlamlarmm farkhhg1 (different word meanings), 
farkh mant1k yiiriitme (different logical reasoning), farkh on kabuller (different factual assumptions) ve farkh deger yarg1la
n (different value judgements) olmak iizere dart kalemde incelemektedir.

_ 
(s. 375-389)  
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g1ms1z olarak iiretim daha dii§iik ger«;ekle§ir. Ozellikle dini bayramlarm ard1§1k y1llarda farkh ay
lara denk gelmesi, bu aylara ait verilerin kar§da§tirmasmda gii«;liik yaratmaktad1r. 

Hem mevsimsel etkilerden hem de takvim etkilerinden dogan sakmcalan bertaraf etmek 
i«;in en yaygm olarak kullamlan yontem mevsimsellikten ve takvim etkisinden armdirma i§lemi
dir. Mevsimsellikten armd1rma, k1sa donemli mevsimsel faktorlerden kaynaklanan diizenli ve tah
min edilebilir degi§imlerin belirlenerek bu mevsimsel etkinin zaman serisinden ayn§tmlmas1m, 
takvim etkisinden armdirma ise gosterge degerlerinin donemdeki i§giinii say1sma uyumlu hale ge
tirilmesini ifade eder. Mevsim ve takvim etkilerinden armdmlm1§ seriler bir onceki donemle kar
§da§tmlabilir nitelikte olacagmdan veri iireten pek «;ok kurum, kullamcdarm bu ihtiyacm1 kar§l
lamak adma mevsimsellikten ve takvim etkisinden armdmlm1§ istatistikleri de yay1mlamaktadir. 

Mevsimsellikten armd1rma i§lemi mevsimsel etkiyi bertaraf eden faydah bir teknik olmak
la birlikte, bu i§lemin zaman i«;inde kar§da§t1rma sorununa kesin «;oziim sunan bir yontem olarak 
degerlendirilmesi dogru olmayacakt1r. ilk olarak mevsimsellikten armd1rma, yalmz belirli donem
lerde ve diizenli frekansta tekrarlanan hareketlerin ayn§tmlmasm1 saglamakta, mevsimsel hare
ketler d1§mdaki olagan d1§1 geli§meleri bu yontemle ayn§ttrmak miimkiin olmamaktadir.32 Orne
gin grev, dogal afet, diizensiz arahklarla ya§anan §oklar gibi ongoriilemeyen etkiler mevsimsellik
ten armdirma i§lemiyle diizeltilemeyeceginden, yorumlama a§amasmda bu tiir olaganiistii geli§
melerin de gozden ka«;mlmamas1 gerekir. ikinci olarak, serileri mevsimsellik ve takvim etkisinden 
armdirmak i«;in farkh sonu«;lar veren pek «;ok farkh teknigin mevcut olmas1, yontem se«;imini bir 
sorun olarak ortaya «;1karmaktad1r. O«;iincii olarak mevsimsellikten armd1rma, ge«;mi§te ger«;ekle
§en mevsimsel hareketlere dayanarak ger«;ekle§tirilen istatistiki bir i§lem oldugundan, seriye ekle
nen her yeni veri mevsimselligin yap1sma ili§kin bilgimizi art1rmakta ve buna bagh olarak mev
simsellikten armdmlm1§ serinin de geriye doniik olarak revize edilmesini gerektirmektedir. Ge«;
mi§i eskiye dayanmayan gostergelerde mevsimselligin yap1sma ili§kin bilgimiz sm1rh olacagmdan, 
bu tiir serilere uygulanan mevsimsellikten armd1rma i§lemi de daha az giivenilir sonu«;lar verir. 
Ozetlersek, mevsimsellikten armdirma yontemlerinin miikemmel olmad1g1 unutulmamah ve mev
simsellik gosteren serilerin yorumunda ihtiyath olunmahd1r. 

Gostergelerdeki degi§im oranlarmm yorumlanmasmda dikkat edilmesi gereken bir diger 
konu ise baz etkisidir. Baz etkisi, gosterge degerinin bir onceki donemde normalden dii§iik ya da 
yiiksek ger«;ekle§mi§ olmas1 sebebiyle, cari donemdeki degi§imin normalden yiiksek ya da dii§iik 
algdanmas1 §eklinde tammlanabilir. Ornegin ya§anan kurakhk nedeniyle ge«;en sene tanm fiyatla
n yiiksek oranda artm1§sa, iklim §artlarmm normale donmesi halinde bu seneki fiyat seviyesi ge
nel egilime geri donecek, boylece bir onceki seneye gore fiyat art1§lan daha s1mrh kalacakt1r. Fi
yatlarda bu sene goriilen dii§iik oranh artl§l dogru politikalar sayesinde fiyat istikrarmm saglan
d1g1 §eklinde yorumlamak yerine, fiyatlarm bir onceki sene normalin iizerinde olmasma, yani baz 
etkisine baglamak daha dogru olacakt1r. 

32 TCMB (201 1 -a), s. 53. 
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Bu s1ralananlar di§mda yorumlama hatalarmm biiyiik ol\iide verinin i\erigi, iktisadi anla
m1 ve derlenme yontemlerinin yeterince sorgulanmamasmdan kaynakland1g1 ifade edilebilir.33 
Gostergeye yiiklenen anlam ile hesaplama yontemi ortii§miiyorsa hatah yorum ya da \Ikanmlara 
ula§1lmas1 ihtimali yiiksektir. Bu anlamda gosterge hesaplama metodoloj isinin sorgulanmas1 ve 
degerlendirmelerin hesaplamada kar§ila§Jlan klSltlar da goz oniine almarak yapilmas1, yorum ha
talarmm asgariye indirilmesi i\in elzemdir. 

Diger taraftan yorum hatalarmm onemli bir k1smmm bilgisizlikten ya da ii§enge\likten zi
yade, partizanca bir tav1rla, kamuoyunu yanh§ yonlendirme \ahasmdan kaynakland1g1 ortadad1r. 
Veri kullamcilan gorii§lerini verilerin I§Igmda olu§turmak yerine, once iktisadi bir soruna ili§kin 
kanaat olu§turup daha sonra buna uygun teoriyi ve verileri aramay1 tercih edebilmektedirler. Bu
na gore bir bulgu kullamcmm inand1g1 \Ikanm ya da politikaya uygun degilse goz ard1 edilmek
te, yerle§ik inan\ yoniinde se\ici davramlarak, ula§1lmas1 arzu edilen \Ikanma destek saglayan is
tatistikler dikkate almmaktad1r. Verilerin bilgi edinmek i\in degil inanc1 peki§tirmek i\in kullaml
masma ili§kin §U niikte me§hurdur: Bir\ok insan istatistikleri bir sarho§un elektrik lambasm1 kul
land1g1 gibi kullamr, yani aydmlanmak i\in degil, dayanmak i\in. 

<;ER�EVE 1 . 1  
S1niftand1nna Standartlan 

Bir ekonominin yap1sal analizinde ilk ad1m, karma�1k iktisadi yapmm beli rli ilkeler dogrultusunda modellene
rek basite indirgenmesidir. Benzer �ekilde analiz amac1yla kullamlacak gostergelerin derlenmesinde de, topla
nan verilerin beli rli bir sistem dahil inde sadele�ti ri lmesi, toplula�tmlmas1 ve sm1flanmas1 gerekir. Standart bir 
kavramsal �er�eve dahil inde, nitelik ve ozellik bak1mmdan benzer degerlerin bir araya getirilerek, farkh ozel
likler gosteren kumeler altmda toplanmasmda uyulacak kurallar, gosterge uretiminin temel meselelerinden bi
rin i  te�kil eder. 

Gosterge uretiminde standardizasyonun saglanmas1 ve boylece hem zaman �izgisi i�inde hem de ulkeler 
arasmda kar�1 la�tmlabil irligi olan gostergeler elde edilebi lmesi i�in, ba�ta uluslararas1 organizasyonlar olmak 
uzere �e�itli kurulu�larca sm1flama standartlan geli�tirilmi�tir. Bu standartlar, geni� say1sal bilginin az say1daki 
ba�hk altmda ozetlenerek kullamc1larm ortak ihtiya�larmm kar�1lanmasma, bir diger ifade ile veri ureten kuru
lu�lar ile kullamc1lar arasmda ortak bir di l  tesis edilmesine h izmet etmektedir. 

Her ne kadar kullamc1lar ama�lanna, ihtiya�lanna, iktisadi on kabullerine ve bak1� a�1lanna gore farkh s1-
mflama sistemlerini  tercih edebilecek olsalar da, veri k1thgmdan ziyade a�m veri bombard1mammn sorun ola
rak one �1kt1g1 gunumuzde, standartla�manm getirisi, �ogu zaman dezavantaj lannm onune ge�mektedir. 

l ktisadi faaliyet kategorilerin in belirli bir standart dahil inde tespit edilerek uretim, istihdam, mill i gelir gibi 
pek �ok gostergen in  iktisadi analize uygun olarak haz1 rlanmasmda faaliyet sm1flamalan onemli rol oynar. 

Pek �ok farkh konuda sm1flama standard1 geli�tiri lmi� olmakla birlikte, kullamm s1khg1 a�1smdan ozellikle 
faaliyet, urun ve d1� ticaret sm1flamalan one �1kmaktad1r. l lerleyen sayfalarda da ka�1 la�acag1m1z bu standart
lardan baz1lan �oyle s1ralanabil ir: 

ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities - Tum Ekonomik Faaliyetlerin 
Uluslararas1 Standart Sanayi S1mflamas1}, Birle�mi� Milletler tarafmdan, mat ve hizmet uretimine yonelik tum 

33 Dembinski (201 2) .  
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ekonomik faaliyetlerin sm1ftandmlmasma ytinelik olarak haz1rlanm1$ uluslararas1 iktisadi faaliyet kod s1mftama
s1d1r. En yukanda, A - Tarim, ormanc1/1k, ba/1kp/1k, C - Ima/at sanayi gibi k1s1m ba$hklarmm yer ald1g1, daha 
sonra bunlarm btiliimlere, btiliimlerin gruplara, gruplann da sm1ftara aynld1g1 dtirt kademeli bir sistem olarak ge
li$tirilmi$ clan standart, zaman i�inde iiretim yap1smdaki degi$ikliklere paralel olarak revize edilmektedir.1 

NACE (Nomenclature Statistique des Activites Economiques dans la Communaute Europeenne) ise Avrupa 
Birligi'nce Avrupa ekonomisinin ihtiya�lan dogrultusunda, ISIC temel ahnarak haz1rlanm1$ genel ama�h bir fa
aliyet s1mftand 1 rma sistemidir.2 

Oriin sm1flamalan kapsammda da faaliyet sm1flamalannda oldugu gibi, biri Birle$mi$ Mil letler'ce, digeri Av
rupa Birligi'nce geli$tiri lmi$ iki temel s 1mftama sistemi bulunmaktad1r. 

Birle$mi$ Milletler'ce tinerilen CPC (Central Product Classification - Merkezl Oriin Sm1ftamas1) sanayi iireti
mi, ulusal hesaplar, fiyat endeksleri, di$ ticaret gibi bir�ok alanda kabul gtirmii$ bir iiriin sm1flama sistemidir. 
Oriin ve hizmetlerle ili$kili gtistergelerin uluslararas1 kar$1 la$tmlabil irligin in saglanmas1 i�in bir �er�eve sunan 
sistemde iiriinler be$1i alt kmhmla sm1ftandmlmaktad1r.3 

CPA (Statistical Classification of Products by Activity in the European Community - Avrupa Toplulugu'nda 
Faaliyete Gtire Oriinlerin istatistikl Sm1flamas1) ise CPC'n in Avrupa iilkeleri i�in uyarlanm1$ halidir. 

Bunlara Have olarak NACE s1mflama sistemi esas ahnarak yine Avrupa Birligi tarafmdan haz1 rlanm1$ clan 
ve iiriinleri ara mallan, sermaye mallan,  dayamkh tiiketim mallan, dayamks1z tiiketim mallan ve enerji olmak 
iizere niteliklerine gtire be$ kategori altmda s1mfland1ran MIG (Main Industrial Groupings - Ana Sanayi Grupla
n) , pek �ok gtistergenin sm1flandmlmasmda kullamlan bir diger tinemli standartt ir. 

DI$ ticaret sm1flamalan arasmda ise, Birle$mi$ Milletler tarafmdan geli$ti ri lmi$ SITC (Standard I nternational 
Trade Classification - Uluslararas1 Standart Ticaret Sm1ftamas1) ve Diinya Giimriik 6rgiitii (WCO) tarafmdan 
olu$turulmu$ HS (Harmonised Commodity Description and Coding System - Uyumla$tmlm1$ Mal Tamm ve Kod 
Sistemi) di$ ticarete konu clan tiim mallarm ayrmt1h  olarak kodland1g1 s 1mftama standartlan olarak tine �1k
maktad1r. SITC daha �ok iktisadi analize ytinel ik olarak olu$turulacak gtistergelerde kul lamlan ve daha az ba$
hktan olu$an bir sistemken, HS, her tiir maim ayrmt1h olarak kodlanmasma ytinelik olarak diizenlenmi$tir. Tiir
kiye'de de giimriik tarife cetvellerinde harmonize sistem kullamlmaktad1r. 

Bunlann yam s1ra Birle$mi$ Milletler tarafmdan olu$turulmu$, ticareti yap1labilen mallarm tiiketim, yatmm, 
ara mah gibi  n ihai  kullamm amacma gtire sm1flandmld 1g1 BEC (Classification by Broad Economic Categories -
Geni$ Ekonomik Gruplara Gtire Sm1ftama) ;  hanehalk1 ve hiikiimet harcamalannm s1mftandmlmas1 i�in kullam
lan COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose - Bireysel Tiiketimin Amaca Gtire 
Sm1ftandmlmas1) ; ki$ilerin  �ah$ma durumlarma gtire sm1flandmlmasm1 saglayan ICSE (I nternational Classifica
tion by Status in  Employment - Uluslararas1 1$teki Durum Sm1flamas1) ; Avrupa Birligi tarafindan sanayi malla
rmm s1mftamasma ytinelik olarak haz1rlanm1$ PRODCOM (Products of the European Community) diger tinemli 
s1mftama standartlan olarak s iralanabilir.4 

En tinemlilerini  k1saca a�1klad1g1m1z bu standartlar, gtistergelerin yorumlanmas1 ve kar$1 la$tln labil irligin 
saglanmas1 adma �ok tinemli bir h izmet yerine getirmektedir. Zaman i�inde kar$1 la$t1rma yapmay1 engelleyebi
len bir unsur ise geli$en ihtiya�lara gtire, standartlan olu$turan kurulu$1ar tarafmdan sistemde giincelleme ya

p1 lmas1 halinde ortaya �1kmakta, bu tiir degi$iklikler serilerin devamhhg1m etki leyebilmektedir. 

1 Halen dordiincii revizyon kullammdad1r. Birle§mi§ Milletler (2008 ) .  
2 Eurostar (2008) .  Halen ikinci revizyon kullammdad1r. 

Avusturya ve Yeni Zelanda tarafmdan kullamlan ANZSIC ve Kuzey Amerika iilkelerince kullamlan NAICS, diger 
faaliyet sm1fland1rmalan olarak say1labilir. 

3 Birle§mi§ Milletler (2002). 
4 S1mflama standartlan burada sozii edilenlerle sm1rh degildir. Bunlara i l i§kin daha geni§ bilgiye http://tuikapp.tuik.gov. 

tr/DIESS/SiniflamaTurListeAction.do sayfasmdan ula§ilabilir. 



IKINCI BOLOM 

Milli Gelir Gtistergeleri 

Modern diinyada, iiretim diizeyindeki diizenli ve siirekli artl§l normal ve siradan bir durum 
olarak kabul ediyoruz. Halbuki iktisadi faaliyetin siirekli artl§ c;izgisi takip etmesi, insan

hgm uzun tarihi ic;inde yakm donemlerde ortaya c;1km1§ bir olgudur. Geleneksel toplumlarda ge
nel iktisadi anlay1§ ve siyasi iradenin iktisat politikalan, iiretimin diizenli olarak artmlmasmdan 
c;ok, halkm ia§esinin saglanmas1 ve mevcut diizenin korunmas1 hedefine gore §ekillenmekteydi. 
Dretim ve tiiketim ili§kilerinin muhafaza edilmesi, sosyal yapmm bozulmamas1 ic;in de bir gerek
lilik olarak goriiliiyordu.1 Toplum katmanlan tarafmdan da benimsenmi§ bu anlay1§ c;erc;evesin
de ki§inin emegi c;ogunlukla ancak gec;im diizeyini korumasm1 saghyor, daha fazla c;ah§mak, ne
silden nesile katlanarak biiyiiyen bir sermaye birikimi olu§umuna izin vermiyordu. Lonca te§ki
latlan, sm1fsal aynmlar, ticaretin denetim altmda tutulmas1, fiyat kontrolleri gibi uygulamalar, bu 
iktisadi anlayi§m politika alanmdaki yans1malanm te§kil ediyordu. Tiiketim imkanlanmn smirh 
oldugu bu tiir geleneksel toplumlarda, ekonominin biiyiikliigii de kabaca ni.ifusun biiyiikliigii ile 
orant1h seyrediyordu. 

Buna kar§m son iki yiizy1lhk donem, iiretim miktanmn fiziki insan gi.iciine bagh olmaktan 
c;1kmas1yla, iiretimin daha once goriilmemi§ bir h1zla ve istikrarh bic;imde artt1g1 bir zaman dilimi
ne i§aret eder.2 Bu i.iretim art1§1 iktisadi zihniyette de bir kmlma yaratm1§, siirekli ve si.irdiiriile
bilir bir iiretim artl§l art1k iktisadi hayatm vazgec;ilmez amac1 haline gelmi§tir. Bat1 merkezli bu k1-

1 Gene;; (2000), s. 43-52; Sayar ( 1 986) .  
2 Tarihi milli gelir istatistikleri ic;;in bkz. Maddison (2007). Tiirkiye ozelinde de iktisadi faaliyetin siirekli bir biiyiime egilimine 

girmesi 19. yiizy1ldan once gerc;;ekle§memi§tir. Pamuk tarafmdan yap1lan c;;ah§mada 16. yiizyil ba§mdan Birinci Diinya Sava
§•'na kadar olan donemde Tiirkiye'de vas1fs1z i§c;;i yevmiyesinin sadece % 20, vas1fh i§c;;i yevmiyesinin ise % 50 oranmda art
t1g1 hesaplanm1§t1r (Pamuk (2000) s. XII.  Ki§i ba§ma gelirin benzer bir gel i§im takip ettigi kabul edilirse bu oranlar uzun do
nemde goz ard1 edilebi lecek bir y1lhk biiyiime oramm ima etmektedir. 
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nlmanm neden ve nas1l ger\ekle§tigi, kadim iktisat anlayi§mm giiniimiiz iktisat dii§iincesine nas1l 
evrildigi, iizerinde \Ok\a tart1§1lm1§ bir konudur. Tart1§ma d1§1 olan nokta ise aslolamn ilerleme 
oldugu, daha fazla iiretim ve daha fazla tiiketimin, iktisadi faaliyetin ana amac1 oldugu fikrinin 
giiniimiiz insam i\in baskm gorii§ oldugudur. 

Giiniimiizde yiiksek oranh biiyiime, bir iilkenin makro ol\ekteki ba§ansmm temel ol\iisii 
olarak degerlendirilmektedir. iktisadi faaliyetin nihai amac1m daha fazla iireterek daha miireffeh 
bir hayat siirmek olarak tammlayan modern iktisat anlay1§1 \er\evesinde, toplam ekonomik faa
liyetin en kapsamh ol\iisii olarak milli gelir gostergeleri, ekonominin saghgmm nihai gostergesi ve 
iktisat politikalanmn ba§ansmm temel performans kriteri olarak kabul gormektedir. 

Giri§ boliimiinde de k1saca ele ald1g1m1z iizere, iktisadi gostergelerin geli§iminin milli geli
re yonelik hesaplamalarla ba§lad1g1m ifade etmek yanh§ olmayacakt1r. Toplam faaliyetin say1sal 
biiyiikliigiinii vermek iizere zaman i\inde geli§tirilmi§ olan \e§itli gostergeler arasmda ise gayrisa
fi yurt i\i has1la one \ikmakta ve toplam iiretim denildiginde genellikle gayrisafi yurt i\i has1la an
la§1lmaktad1r. Gayrisafi yurt i\i has1la (GSYH) kabaca, bir iilkenin belirli bir donem i\indeki top
lam iiretiminin piyasa degerini, diger bir ifadeyle ekonomideki toplam faaliyetin hacmini ifade 
eder. Aym zamanda o iilkedeki iktisadi birimlerin toplam gelirini de belirleyen bu gosterge, yerle
§ik iktisadi sistemden mevcut sermaye stokuna, teknoloj ik diizeyden yeti§mi§ insan giiciine, iilke
nin yeralt1 zenginliklerinden insanlarm iktisadi dii§iince yap1sma kadar bir\ok farkh etkenin bir 
neticesidir. Tiirkiye'de de TOiK tarafmdan toplam iktisadi faaliyetin gostergesi olarak GSYH ve
rileri derlenmekte ve \eyreklik donemlerde yay1mlanmaktad1r. 

Toplam iktisadi faaliyeti ol\iimlemek, belirli istatistikleri toplayarak basit hesaplamalar 
yapmak yerine, ekonomiyi daha biitiinciil bir yakla§imla ele almay1 gerektirmektedir. 20. yiizy1-
lm ilk yansmda milli gelir ol\iimleri tek boyutlu bir bak1§ a\1s1 ile s1mrhyken, geli§en ihtiya\larla 
birlikte ekonomideki biitiin ak1m ve stoklarm tek bir \er\eve i\erisinde ozetlenmesi fikri ortaya 
\lkm1§ ve bu ama\la ulusal hesaplar sistemi geli§tirilmi§tir. Temelleri onde gelen uluslararas1 ku
rulu§larca ortakla§a belirlenmi§ olan ulusal hesaplar sistemi, ekonominin genel yap1s1, biiyiikliigii 
ve i§leyi§i ile harcama, iiretim ve gelir ak1mlarmm izlenmesine imkan saglayan bir muhasebe \er
\evesi sunmaktad1r (bkz. <;en;eve 2 .1 ) .  Giiniimiizde gayrisafi yurt i\i has1la istatistikleri de, ulusal 
hesaplar sistemi tarafmdan belirlenen standartlar \er\evesinde hesaplanmakta, gayrisafi yurt i\i 
hasila, iktisadi faaliyetlerin daha geni§ bir perspektiften izlenebilecegi ulusal hesaplar sisteminin 
bir sonu\ kalemi olarak ortaya \1kmaktad1r. 

Bir ekonominin biiyiikliigiinii ve yaratilan toplam iktisadi degeri ol\mek amac1yla kullam
lan milli gelir gostergeleri bir taraftan yogun kullamm alam bulurken, diger taraftan da aym ol
\iide ele§tirilere maruz kalmaktad1r. Bu tiir gostergelere yoneltilen ba§hca ele§tiri, iiretim seviye
sinin hayat kalitesinin bir ol\iisii olamayacag1, toplam iiretimi ol\en gostergelere daha sorgulay1-
Cl yakla§1lmas1 gerektigi noktasmda odaklanmaktadir.3 Daha fazla iiretiyor ve tiiketiyor olmak, 

3 Boulding ( 1 970), Costanza vd. (2009) .  
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Ulusal Hesaplar Slstemi 
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Ekonominin farkh sektorleri arasmda ger�ekle$en iktiSadi etkile$imin analiz edilebilmesi, iktisadi faaliyetin ge

ne! hacmini veren tek bir gostergenin otesinde, daha kapsamh bir kay1t sistemini gerektirmektedir. Bu ihtiya

c1 kar$ 1 lamak iizere geli$ti rilmi$ olan ulusal hesaplar sistemi, ekonomik ak1mlan ve stoklan sistematik bir bi

�imde kaydederek, ekonominin ana sektorleri arasmdaki ak1mlann bir biitiin olarak goriilmesini saglamak 

amac1yla kullamlmaktadi r. 1 

Ulusal hesaplar, bir ekonomide ger�ekle$en iktisadi faaliyetler ile piyasada ve diger yerlerde farkh iktisadi 

birimler ve gruplar arasmdaki etkile$imin kapsamh ve aynnt1h bir kaydm1 saglayarak iiretim, gelir ve harcamay

la i lgili her tiir muamelenin ozetini veren bir muhasebe �er�evesi sunar. Ekonomi genelindeki iktisadi faaliye

tin diizeyi i�in yaygm olarak kullamlan bir gosterge olan  gayrisafi yurt i�i has1la da, ulusal hesaplar sisteminin 

bir yan iiriinii olarak elde edilmektedir. 

Sistem, her bir donemin ba$mda ve sonunda, kurumsal birim ya da sektorler tarafmdan tutulan varhk ve 

yiikiimliiliiklerin degeri ni i�eren bilan�olarla birlikte, belirli bir donemde ger�ekle$en farkh iktisadi faaliyet tiir

lerini birbirine eklemleyen bir dizi baglant1h ak1m hesaplan �er�evesinde kurulmu$tur.2 Ulusal hesaplar siste

minde bir ekonomi, farkh kurumsal birimler arasmda e$ zamanh say1s1z i$1emin  ger�ekle$tigi, birbirine bag1m

h iktisadi faaliyetleri i�eren bir gene! denge sistemi olarak kabul edilmektedir. Bu sisteme gore her bir ekono

mi �e$itli sektorler,. bunlann alt sektorleri ve bu sektorler dahil indeki kurumsal birimlerden olu$ur. 

Sistemde, kendi hesabma aktiflere sahip olabilen, yUkiimliiliikler iistlenen, ekonomik faaliyetlerle ugra$an 
ve diger birimlerle i$lemlere girebilen her bir ekonomik varhk, bir kurumsal birim olarak tammlanmaktad1r. Ku

rumsal birimler; mali olmayan $irketler, mali $i rketler, gene! devlet, hanehalklan ve hanehalklarma hizmet eden 

kar amac1 olmayan kurumlar olarak be$ kurumsal sektore aynlmakta, her bir kurumsal birim,  iiretim, tiiketim, 

yatmm ve tasarruf gibi �e$itli ekonomik fonksiyonlan yerine geti rmektedi r. Bu be$ ana sektor de bir araya ge

lerek toplam ekonomiyi olu$turur. Bu kurumsal birimlerden hanehalklan bir taraftan iicret, faiz, kira ya da 

transfer geliri ad1 altmda gelir elde ederken, d iger taraftan bu gelirlerini tiiketime ya da tasarrufa yonlendirir

ler. Sirket gelirlerin in  ana kaynag1, yapt1klan sat1$lard 1r. Sirketler bu gelirlerini iiretim faktorlerine yap1lan ode

melerinde kullamrlar. Hiikiimetler ise vergi ve diger faaliyetleriyle toplad 1klan geliri cari harcamalar ve transfer 

harcamalanyla ekonomiye geri dondiiriirler. i ktisadi aktorler arasmdaki bu tiir pek �ok i$1em sonucunda bir 

yandan varhklar e l  degi$tirirken diger yandan bunlara i l i$kin para ak1mlan, bor�lanmalar, geri odemeler ger

�ekle$ir. Biitiin bu i$1emler bir dongii i�inde seyrederek "ekonomi" olarak adlandmlan biitiinii olu$turur. 

Ulusal hesaplar sisteminde, bu kurumsal sektorler arasmda ger�ekle$en her bir i$1em ilgili hesap altmda 

kaydedilerek ekonominin gene! tablosuna ula$1 lmaktad 1 r. Hesaplar; mal ve hizmetlerin iiretimini ,  iiretim so

nunda yarat1lan geliri, bunu izleyen gelir dag1hmm1 ,  gelirin yeniden dag1t 1mm1 ve gelirin tiiketim ve tasarruf 

amac1yla kullammm1 kay1t altma almaktad 1r. Bu hesaplarm ozetledigi ak1mlar ve hesap bakiyeleri ise, iilkede

ki toplam iiretim, toplam gelir ve toplam harcamamn alt kmhmlanmn elde edilmesini saglamaktad1r. Uygula

mada elbette ekonomideki her i$1emin bu ozetlenen �er�evede kaydedilmesi miimkiin olmad1gmdan, tablolar

da yer alan biiyiikliikler �e$itli anketler, resmi kay1tlar ve istatistiki yontemlerle derlenmektedir. 

Ulusal hesaplann uluslararas1 standartlan Birle$mi$ Milletler, Avrupa Komisyonu,  OECD, IMF ve Diinya Ban

kasi destegi nde olu$turulmu$ olan bir �ah$ma grubu tarafmdan belirlenmi$ ve bu standartlar System of Nati

onal Accounts 2008 (SNA 2008) isimli �ah$ma ile yay1mlanm1$t1r. Bunun yanmda Avrupa Birligi tarafindan, su-

1 SNA 2008, s. 1 - 1 3 .  
2 Ruggles - Ruggles ( 1 970), s. 1 -7. 
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num ve tablolarda farkhhklar giisteren, ancak bunun d1$mda SNA 2008 i le tamamen uyumlu bir diger �ah$ma 

ESA 2010 ad1yla haz1rlanm1$t1r. Tilrkiye'de de milli gelir giistergeleri TOIK tarafmdan bu iki standarda uygun 

olarak haz1rlanmaktad1r. 3 Bu iki temel standart, verin in nas1l toplanacag1, nas1l gruplanmas1 gerektigi, ak1mlar 

arasmdaki ili$ki ler, bunlarm niteligi ve sunum esaslan gibi konularda ortak bir �er�eve �izmektedi r. 

3 ESA 2010'da ulusal hesaplar cari hesaplar, birikim hesaplar1 ve bilam;o olmak iizere iii; ba1hk altmda sm1flandmlmak
tad1r. Cari hesaplar, mal ve hizmetlerin iiretimini, gel irin yarat1lmasm1 ve dagmmm1, tiiketim ve tasarruf amai;lari ii;in 
gelirin kullammm1 kaydeder. Birikim hesaplar1, aktif ve pasiflerin elde edilmesini, elden i;rkar1lmas1m ve net degerdeki 
degi1iklikleri kaydeden ak1m hesaplar1drr. Bilani;olar ise donemin ba1mda ve sonunda kurumsal birimler ve sektorler ta
rafmdan tutulan aktif ve pasif stoklarmm degerini gOsterir. 

her zaman daha miireffeh bir hayat siirmek anlamma gelmeyebilir. Dort mevsim steak bir iklime 
sahip ve kt§lan �ok sert ge�en iki farkh iilkeyi dii§iinelim. Ihman iklimdeki iilkenin enerj i ihtiyact 
daha stmrh iken, soguk iklimdeki iilke aym derecede 1smabilmek i�in daha yiiksek enerj i iiretimi 
ve tiiketimine ihtiya� duyacakttr. Bu enerj i iiretim ve tiiketimi soguk iklimde ya§ayan toplulugun 
hesaplanan toplam hastlasm1 yiikseltmekle birlikte, soguk iklimde ya§ayanlarm daha miireffeh bir 
hayat siirdiikleri ileri siiriilemez. Refah yaratmayan iiretim i�in bir ba§ka ornek olarak silahlan
ma yart§l gosterilebilir. Giivenligi tehdit altmda olan bir iilkenin daha fazla silah iiretmesi ve da
ha fazla askeri harcama yapmas1 olagand1r. Askeri nitelikli bu faaliyetler, ortada bir refah fark1 
soz konusu olmamasma ragmen, iilkenin milli has1lasmm, kaynaklanm silahlanmaya yonlendir
meyen bir iilkeye gore daha yiiksek ger�ekle§mesi sonucunu dogurabilir. 

Refah dogurmayan iiretime dair bu tiir ornekler �ogalt1labilir. Hayat standard1 ve fertlerin 
refah1, parasal gelir ve toplam tiiketimin dt§mda bir�ok faktor tarafmdan belirlenir. Gayrisafi yurt 
i�i has1la ise iilke refahmm degil, toplam iktisadi faaliyetin bir gostergesidir. Bu anlamda gayrisa
fi yurt i�i has1la, bir refah ya da ya§am kalitesi gostergesinden �ok, refah temin etmek i�in kulla
mlabilecek iiretim becerisinin bir gostergesi olarak tammlanabilir.4 

Oretim artt§mm her zaman refah artt§t dogurmayacag1 ger�egi, biiyiime ile kalkmma kav
ramlan arasmdaki farkta da ifadesini bulmaktad1r. Biiyiime iiretim artt§t ile sm1rh bir kavramken, 
kalkmma, toplumun sahip oldugu iiretim gii�lerinin ve maddi varhgm otesinde, biitiin iktisadi ve 
sosyal yapmm yeniden organize olmasm1 gerektiren bir siire�tir.5 Hayat tarz1 ve sosyal yap1 ile il
gili bir kavram olarak kalkmma, genelde hayat standardmdaki geli§imi de kapsayan bir boyuta 
sahipken, ekonomik biiyiime ise yalmzca iiretim seviyesindeki artt§la stmrh kalmaktadtr. 

Milli gelir gostergelerinin ki§isel refah1 yans1tmaktaki eksiklikleri, ya§am kalitesine odakla
nan daha kapsamh gostergeler geli§tirme yoniindeki �abalan da beraberinde getirmi§tir. Ozellikle 
sanayile§menin kalkmma ile aym anlama geldigi fikrinin miad1m doldurdugu, fiziksel iiretimin �ev
re iilkelere dogru kayd1g1 giiniimiizde iiretim miktan dt§mdaki faktorlere dayah bu tiir denemeler 

Ii Dernburg · McDougall ( 1 972), s. 53-72. 
5 Todaro ( 1 977), s. 87-1 00. 



milli gelir g6stergeleri 23 

geni§ ilgi uyandirmaktad1r.6 Ancak biitiin bu \abalara ragmen geli§mi§lik baglammda heniiz milli 
gelir gostergelerine altematif te§kil edecek, yaygm kullamlan bir gosterge geli§tirilebilmi§ degildir. 
Yontemsel biitiinliigii, basitligi ve tatbik kabiliyetiyle yurt i\i hasila kavram1, bir ekonominin sag
bkh geli§imine ili§kin temel gosterge olma ozelligini siirdiirmektedir. Hayat standard1m dogrudan 
ol\emese ve refah ol\iisii iddias1 ta§1masa da, bir iilkenin geli§mi§ligi hakkmda en kapsamh veriler 
giiniimiizde de ulusal hesaplar sisteminden elde edilmektedir. Ekonomik biiyiimenin her zaman 
sosyal gostergelere birebir yans1d1gm1 iddia etmek gii\ olsa da biiyiime ile ortalama ya§am siiresi, 
egitim ve saghk hizmetlerine eri§im, barmma, beslenme, giivenlik gibi temel ihtiya\larm yakm ili§
kide oldugu inkar edilemez.7 Ki§isel deger yargilarmdan soyutlanm1§ bir refah gostergesi tammla
mak miimkiin olamayacagmdan, ifade ettigi anlamm sm1rlanm goz oniinde bulundurmak ve diger 
iktisadi ve sosyal gostergelerle birlikte degerlendirmek kayd1yla, gayrisafi yurt i\i has1lanm, bir iil
kenin geli§mi§ligi i\in hala altematifsiz bir performans gostergesi oldugu soylenebilir. 

Bir iilkenin donemsel iiretim miktarmm ol\iilmesinde kullamlabilecek tammlar \e§itli ol
makla birlikte, bunlar arasmda gayrisafi yurt i\i has1la en yaygm hesaplanan gosterge olarak one 
\1kmaktad1r. Gayrisafi yurt i\i hasila, bir ekonomide yerle§ik olan iiretici birimlerin belli bir do
nemde, yurt i\i faaliyetleri sonucu iiretmi§ olduklan tiim mal ve hizmetlerin piyasa degerleri top
lammdan, bu mal ve hizmetlerin iiretiminde kullamlan girdiler toplammm dii§iilmesi sonucu elde 
edilen degeri ifade eder.8 Ba§ka bir deyi§le gayrisafi yurt i\i has1la, yurt i\inde iiretilen katma de
ger toplam1m verir. Bu tamm \er\evesinde, bir mal ya da hizmet iiretim faaliyetinin gayrisafi yurt
i\i hasilaya dahil olmas1 i\in iiretimin yurt i\inde ger\ekle§mesi yeterlidir.9 

6 Olkelerin geli§mi§lik diizeyini gostermek amac1yla haz1rlanan ve en yaygm kullamlan gosterge, Birle§mi§ Mil letler tarafmdan 
haz1rlanan, iktisadi iiretimin yam s1ra ya§am siiresi, egitime eri§im, saghk hizmetleri gibi farkh bile§Cnleri de i�ren lnsani Ge
li§mi§lik Endeksi'dir. Bu endeksin haz1rlanmasmda kullamlan yontem ii;in bkz. Birle§mi§ Mil letler Kalkmma Program• 
(2010),  s. 21 5-227. 

7 

8 
9 

Buna benzer diger baz1 "mutluluk endeksi" denemeleri de mevcuttur: 
Oretimden i;ok refaha odaklanan bir gosterge i"in (Measure of economic welfare [MEW]) bkz. Nordhaus - Tobin ( 1 972), 

s. 1 -80. 
Ki§isel refah ve sosyal geli§menin yamnda siirdiiriilebilirlik meselesine de odaklanan bir ,.ah§ma i"in bkz. Stiglitz - Sen -

Fitoussi (2009). 
Siirdiiriilebilir biiyiimenin ol,.iilmesine yonelik bir diger ,.ah§ma i"in bkz. Munasinghe ( 1 995).  
GSYH hesaplamasmda yap1lan diizeltmelerle elde edilen, refah odakh baz1 gostergeler i,.in bkz. Costanza vd. (2009), s .  

1 1 - 15. 
Piyasa d1§1 hizmet iiretiminin de kapsama almd1g1 bir gosterge i,.in bkz. Eisner ( 1 989) .  
iktisadi gostergeler i le  sosyal gostergeler arasmdaki ili§ki i" in bkz. McGranahan-Pizarro-Richard ( 1 985) .  
Milli gelir gostergeleri i le  mutluluk ve refah arasmdaki ili§ki i" in bkz. Boarini-Johansson-D'Ercole (2006) .  

Egitim diizeyi, temiz su kullamm1, ortalama ya§am siiresi ve hatta insan haklan, ifade ozgiirliigii, f1rsat e§itligi, siyasal haklar 
gibi insan refahm1 ve ya§am kalitesini etkileyen unsurlara odaklanan gostergeler sosyal gostergeler olarak adlandmhr. Birle§
mi§ Milletler ( 1 989),  Onalan (2003). Sosyal gostergeler i"in Diinya Bankas1'mn veri tabam onemli bir kaynakt1r: http://data. 
worldbank.org/indicator 

Sosyal gostergelerin hesaplanmas1 ve anlamlandmlmas1, ekonomik gostergelerin degerlendirilmesinden de problemlidir 
(bkz. McGranahan-Pizzarro-Richard ( 1 985),  s. 6 1 - 103. 
Oretim Yontemiyle GSYH, Metaveri, TOIK. 
GSYH genellikle iilkeler i"in hesaplanmakla birlikte siyasi olarak iilke statiisiinde olmayan cografi birimler ii;in de hesapla
nabilir. Hong Kong ve Avrupa Birligi'nin GSYH'larm1 bunlara ornek olarak gosterebiliriz. 
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Gayrisafi yurt i\i has1lay1 daha ayrmt1h olarak incelemeye ba§lamadan once, milli gelirin 
ol\umunde kullamlan diger baz1 gostergelere goz atmam1z faydah olacakt1r. Gayrisafi yurt i\i ha
s1la d1§mda ekonominin buyuklugunun bir ol\usu olarak gayrisafi milli hasila, safi milli hasila, 
milli gelir, ki§isel gelir ve harcanabilir gelir olmak uzere be§ farkh tammdan daha soz edilebilir. 10 

Gayrisafi milli has1la (GSMH), gayrisafi yurt i\i hasilaya di§ alem net faktor gelirlerinin ek
lenmesiyle elde edilmektedir. 

GSMH = GSYH + Di§ Alem Net Faktor Gelirleri 

DI§ alem net faktor gelirleri ise di§ alem faktor gelirleri ile di§ alem faktor giderleri arasm
daki fark1 ifade etmektedir. Di§ alem faktor gelirleri, bir ulkenin vatanda§larmm sundugu i§gucu 
ve te§ebbus yetenegi ile ekonomiye ait sermayenin yurt d1§mda elde ettigi gelirlerdir. Bu gelirler; 
yurt d1§mda \ah§an i§\ilerin yurda gonderdikleri paralan, yurt d1§mdaki yerli firmalarm kar 
transferlerini, ki§ilerin yurt d1§mda yapt1klan yatmmlar kar§1hgmda yurda getirdikleri faiz ve kar 
pay1 gibi gelirleri kapsar. Di§ alem faktor giderleri ise yabanc1lann yurt i\inde elde ettigi benzer 
gelirlerden olu§ur. 

Bir uretim faaliyetinin milli gelir gostergelerine dahil edilmesinde kriter GSMH i\in uretim 
faktorlerinin mulkiyeti iken, GSYH i\in belirleyici etken ulkenin ekonomik sm1rland1r. GSYH 
"ulke i\inde" ger\ekle§tirilen uretim faaliyetlerinin buyuklugunu ol\erken GSMH, "ulkeye ait" 
uretim faktorlerinin urettikleri katma deger toplam1m verir. Diger bir ifade ile GSYH yurt i\inde
ki uretime, GSMH ise yurtta§lann toplam gelirine odaklanmaktad1r. Ornek olarak, yurt d1§mda 
\ah§an bir Turk vatanda§imn ucreti GSMH'ya dahil edilirken GSYH'ya dahil degildir. Zira kat
ma degeri yaratan uretim faktoru olan emek Turk ekonomisine aitken, uretim faaliyeti Turkiye 
d1§mda ger\ekle§mi§tir. Benzer §ekilde, tamam1 yabanc1 sermayeli bir §irketin Turkiye'deki ureti
mi sonucu elde ettigi kar GSYH'ya dahil olmasma ragmen GSMH hesaplamasma dahil edilmez, 
\unku burada, uretim yurt i\inde ger\ekle§mi§ olmasma ragmen, uretim faktoru olan sermaye ya
banc1lara aittir. Her bir di§ alem faktor geliri kalemi, bir ba§ka ulke i\in di§ alem faktor gideri ol
dugundan, butun ulkelerin GSYH toplamlanyla butun ulkelerin GSMH toplamlan tamm itiba
nyla e§it olmak zorundad1r. 

Milli gelir hesaplarmm dogumundan 1 980'lere kadar, temel milli gelir ol\usu olarak ekse
riyetle GSMH kabul gormekte iken, gunumuzde GSYH, ulkelerin ekonomik buyukluklerini ol\
mek i\in en fazla kullamlan gosterge olma ozelligini kazanm1§t1r. 11 Bu degi§imin temel sebebi ola
rak, ba§ta sermaye olmak uzere uretim faktorlerinin sm1rlar aras1 ge\i§kenliginin artmas1 gosteri
lebilir. Milli sermayenin yerini kuresel sermayenin ald1g1 yeni iktisadi iklimde, uretim faktorleri
nin hangi ulkeye ait oldugu anlam1m kaybetmi§tir. Buna ilave olarak uretim kapasitesi ve istih-

10 DIE ( 1 994), Ruggles - Ruggles ( 1 956),  s. 1 07-120. 
11 GSYH'nm temel mill i gelir gostergesi olarak kabul edilmesi ABD'de 1 991  y1lmda ger\'ekle§ti. Tiirkiye'de 2007 y1lma kadar 

TOIK tarafmdan hem GSYH hem de GSMH hesaplanm1§, bu tarihten sonra ise GSMH hesaplanmasma son veri lmi§tir. 
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dam gibi ekonominin giiciine dair temel kavramlarm, yurt i�indeki iiretim ile daha yakmdan ili§
kili olmas1 da GSYH'mn diger milli gelir tammlarma gore one �1kmasmm bir diger nedeni olarak 
zikredilebilir. Uzun donemli iktisadi geli§meler sonucunda GSYH, hem hesaplanma kolayhg1, 
hem de iktisadi anlam a�1smdan GSMH'dan daha ge�erli bir gosterge haline gelmi§ ve diinya ge
nelinde kabul gormii§tiir. 

1 996-2006 donemi i�in Tiirkiye'de di§ alem net faktor gelirlerinin geli§imi Grafik 2.l 'de 
yer almaktad1r. Grafige gore 2000'li y1llar, 1 990'larm aksine GSYH'mn GSMH'dan daha yiiksek 
seyrettigi bir zaman dilimi olarak goze �arpmaktad1r. 2000'li y1llara kadar faktor gelirleri faktor 
giderlerinin iizerinde seyrederken, 2001 sonrasmda net faktor gelirlerinin negatif degerler almaya 
ba§lad1g1 gozlemlenmektedir.12 Pek �ok iilkede oldugu gibi Tiirkiye i�in de GSYH ile GSMH ara
smdaki farkm kii�iik oldugu soylenebilir. (Son otuz y1lda, iki gosterge arasmdaki fark % 3 'liik bir 
marj 1 a§mam1§t1r. ) Ancak di§ yatmmlarm ya da yurt d1§1 bor�larm onemli bir yekun tuttugu, do-
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GRAFiK 2.1 
Dit Al.em Net Faktor Gelirleri (milyon TL)• 
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( • ) 1 987 bazh milli gelir serisinde cari fiyatlarla GSMH ile GSYH'nm fark1. 
Kaynak: TOIK. 

12 Bunda en biiyiik etken yurt d111 i§';i diivizlerindeki dii§ii§tiir. 
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lay1s1yla yurt d1§ma kar ya da faiz ad1 altmda onemli miktarda gelir transferi ger�ekle§en iilkeler
de bu oran yiiksek olabilmektedir. 13 Di§ faktor gelirlerinin olduk�a oynak bir degi§ken olmas1, 
GSMH ile GSYH'nm k1sa vadede ayn yonlerde hareket etmesine sebep olabilmekle birlikte, uzun 
vadede bu iki milli gelir ol�iisiiniin genelde aym egilimi takip ettikleri gozlenmektedir. 

Bir y1lhk iiretim siireci sonunda elde edilen net deger toplam1m veren safi milli has1la, gay
risafi milli has1ladan iiretim s1rasmda kullamlan sabit sermaye kalemlerinde o yil i�inde meydana 
gelen a§mma ve eskime paylarmm, yani amortismanm �1kanlmas1yla elde edilmektedir. 

Safi Milli Has1la = GSMH - Amortisman14 

Safi milli has1la, sermaye stokunun kullamm degerini kaybeden k1sm1m da dikkate almas1 
ve iiretim kar§1hgmda feda edilen milli serveti de hesaba katmas1yla net gelire ili§kin daha anlam
h bir gosterge sunmaktadir. 

Amortisman ya da TOiK gostergelerindeki ad1yla sabit sermaye tiiketimi, iiretim siirecinde 
kullamlan sabit aktif stoklarmm cari degerinde meydana gelen azalma olarak tammlamr.15 Sirket 
bilan�olarmm haz1rlanmasmda kullamlan amortisman yontemleriyle ekonominin biitiinii i�in sa
bit sermaye tiiketimini hesaplamak, anlamh sonu�lar vermez. Bunun yerine TOiK tarafmdan, 
farkh varhklar i�in ortalama ekonomik omiir tahminleri kullamlarak amortisman tutarlan belir
lenmektedir. Ancak tahminlere dayanan bu hesaplamalarm dogruluk derecesinin yiiksek oldugu 
iddia edilemez.16 Amortisman hesaplamas1m daha da zorla§tiran bir unsur, son donemlerde yay
gmla§an teknoloj ik iiriinlerin ekonomik omiirlerinin giderek k1salmas1dir.17 

Amortisman hesaplarmdaki bir diger ele§tiriye a�1k nokta ise sabit sermayenin tammmdan 
kaynaklanmaktadir. Amortisman hesaplamas1 yalmz makine ve ekipman gibi sermaye mallanm 
kapsamakta, �evreye verilen zarar ve dogal kaynaklardaki azalma gibi milli servete negatif yonde 
etki eden faktorler, milli gelir hesaplamalarmda, sabit sermayede y1pranma olarak kabul edilme
mektedir. 

Safi milli has1ladan dolayh vergilerin dii§iilmesi ve bu tutara, devlet tarafmdan iireticile
re verilen siibvansiyonlarm eklenmesiyle elde edilen gosterge ise milli gelir olarak adlandml
maktadir . 18 

Milli Gelir = Safi Milli Has1la - Dolayh Vergiler + Siibvansiyonlar 

13 Omek olarak yurt dt§t yatmmc1larm ragbet ettigi Liiksemburg ve lrlanda'nm GSYH'lan GSMH'larm1 iinemli iil�iide a§ar-
ken, yiiksek miktarda yurt d1§1 yatmm1 bulunan isvi�re'nin GSMH's1 GSYH'smdan daha yiiksek seyretmektedir. 

14 GSYH'dan amortismanm �1kanlmas1yla da safi yurt i�i hiis1laya ula§1hr. 
15 TOIK (201 6) .  
16 Dernburg-McDougall ( 1 972), s. 65-67. 
17 Giovannini (2008), s. 47. 
18 Toplam iktisadi faaliyeti iilr,;meye yiinelik giistergelerin tamamm1 milli gelir giistergeleri olarak ifade ediyoruz. Bu giisterge

lerden biri olan mi/Ii geliri ay1rt etmek ir,;in bu kavram1 italik olarak giisterdik. 
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GSMH hesabmda iiretilen nihai mal ve hizmetler, dolayh vergiler ile siibvansiyonlan da kap
sayan piyasa fiyat1yla degerlenir. Bununla birlikte dolayh vergiler ile siibvansiyonlar, iiretim faktor
lerinin elde ettigi gelirin bir pan;as1 degildir. Dogrudan vergi, gelir olu§tuktan sonra tahsil edildigin
den faktor gelirlerinin bir par<;as1m olu§turmaktad1r. Dolayh vergiler ise iiretim faktorleri tarafmdan 
gelir olarak elde edilmeden devlet tarafmdan tahsil edilen vergileri ifade eder.19 Oretime yonelik ve
rilen siibvansiyonlar ise bir tiir negatif dolayh vergi olarak kabul edilebileceginden yukandaki farka 
eklenir. Oretim faktorlerinin elde ettigi net gelirin toplam1m veren bir gostergeye ula§abilmek i<;in, 
safi hiis1ladan dolayh vergilerin dii§iilmesi ve bu farka siibvansiyonlarm eklenmesi gerekir. 

Gayrisafi milli hiis1ladan dolayh vergilerin dii§iilmesi ve bu tutara, devlet tarafmdan iireti
cilere verilen siibvansiyonlarm eklenmesiyle elde edilen biiyiikliik ise faktor maliyetiyle gayrisafi 
milli hiis1la olarak adlandmlmaktadir.20 Milli gelir ile faktor maliyetiyle gayrisafi milli hiisila ara
smdaki fark, ilkinde safi milli hiis1la esas ahmrken, ikincisinde gayrisafi milli hiisilanm esas alm
mas1dir. (Aym hesaplama gayrisafi milli hiis1la yerine gayrisafi yurt i<;i hiis1la ile de yap1labilir. ) 

iktisadi faaliyete ili§kin bir diger gosterge, milli gelirden kurumlar vergisi, dag1tilmam1§ fir
ma kiirlan ve sosyal giivenlik paylarmm <;1kanlmas1 ve buna kamunun transfer ve faiz odemeleri
nin eklenmesiyle elde edilen ki§isel gelirdir. 

Ki§isel Gelir = Milli Gelir - Kurumlar Vergisi - Dag1t1lmam1§ Firma Karlan -
Sosyal Giivenlik Paylan + Kamunun Transfer Odemeleri 

Bu milli gelir ol<;iisii, herhangi bir iiretim kar§1hg1 olmayan gelirleri de i<;ermesiyle, yukan
da a<;1klad1g1m1z diger gostergelerden aynlmaktad1r. Ki§isel gelir, herhangi bir iiretim kaq1hg1 ol
sun ya da olmasm, bireylerin eline ge<;en tiim gelirlerin toplamm1 verir. Transfer odemeleri, her
hangi bir iiretimin kar§1hgi olmad1g1 i<;in GSYH hesaplamasma diihil degildir. Ki§ilerin ger<;ek ge
lirine ula§abilmek i<;in bu tutarlarm ki§isel gelire diihil edilmesi gerekir. Kurumlar vergisi, dag1t1l
mam1§ firma kiirlan ve sosyal giivenlik paylan ise tam tersi nitelik ta§1makta ve ki§isel gelire ula§
mak i<;in milli gelirden <;1kanlmaktad1r. Dag1t1lmam1§ firma kiirlan, firmalarca elde edilmesine 
ragmen ortaklara dagitilmam1§, dolay1s1yla ki§ilerin geliri olarak tammlanamayacak katma deger 
toplam1m ifade eder. Sosyal giivenlik paylan ve kurumlar vergisi tutarlan da gelir olarak ki§ilerin 
eline ula§mayan tutarlan i<;erdiginden, ki§isel gelir hesaplamasmda GSYH toplammdan dii§iil
mektedir. Ki§ilerin birbirine yapt1g1 kar§1hks1z odemeler, ornegin akrabalar aras1 gelir transferle
ri ise bir taraf i<;in gelir, diger taraf i<;in gider te§kil ettiginden ki§isel gelir toplam1m degi§tirmez. 

Son olarak ki§isel gelirden dolays1z vergilerin <;1kanlmas1yla harcanabilir gelire ula§ilmak-
tad1r. 

Harcanabilir Gelir = Ki§isel Gelir - Dolays1z Vergiler 

19 Ruggles - Ruggles ( 1 956), s. 1 16 .  
20 Faktor maliyetiyle GSYH TOIK tarafmdan gayrisafi katma deger olarak da  adlandmhyor (bkz. TOIK (2012-b), s .  9.) .  
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Harcanabilir gelir, bir ekonomide tek tek bireylerin tiiketime ya da tasarrufa yonlendirebi
lecekleri gelirlerinin toplam1m ifade eder. Olkedeki fertlerin satm alma giiciinii yans1tan bu goster
ge, toplam tiiketim egilimi ve toplam talep baglammda onem arz etmektedir. Tiiketim oranmm sa
bit oldugu ortamda harcanabilir gelirdeki degi§me, aym oranda toplam talebe yans1yacakt1r.21 

Pek �ok iilkede oldugu gibi Tiirkiye'de de toplam iktisadi faaliyeti ol�iimlemek iizere, te
mel resmi gosterge olarak GSYH kullamlmaktad1r. TOiK tarafmdan �eyreklik donemlerde haz1r
lanan GSYH, zincirleme hacim endeksi (sabit_ fiyatlarla GSYH) ve cari fiyatlarla olmak iizere iki 
ayn seri halinde yay1mlanmaktadu. Cari fiyatlarla GSYH yilhk iiretimin giincel fiyatlarla degeri
ni verirken, zincirleme hacim endeksi, y1lhk iiretimin, sabit bir temel yilm fiyatlanyla degerlenme
si sonucunda elde edilmektedir. Buna gore cari fiyatlarla GSYH fiyat art1§lanm da i�erirken, zin
cirleme hacim endeksi yalmz iiretimdeki reel artl§I yans1tu. Hacim endeksi, fiyat etkilerinden arm
dmlm1§, iilkedeki reel iiretim seviyesini yans1tan bir gosterge olarak biiyiime orammn hesaplan
masma temel te§kil eder.22 Cari fiyatlarla GSYH ise daha �ok, ekonominin hacmine oranla �e§it
li degi§kenlerin biiyiikliigiiniin incelenmesinde kullamm alam bulmaktad1r. Cari fiyat seviyesi 
iizerinden hesaplanan di§ ticaret istatistikleri, biit�e giderleri gibi biiyiikliikler genelde cari fiyat
larla GSYH'ya oranlanarak analiz edilir. 

GSYH, iilkede belirli bir donem i�inde iiretilen farkh nitelikteki pek �ok mal ve hizmetin tek 
bir rakamsal degerle ifade edilmesi amacma yonelik olarak hesaplanan bir gostergedir. Farkh nite
likler ta§1yan her bir mal ve hizmetin anlamh bir toplamma ula§abilmek i�in iiretimin ortak bir bi
rimle ifade edilmesi gerekir. Hesaplamalarda iiretim degerini ol�iimlemek iizere ortak bir deger bi
rimi olarak piyasa fiyatt kullamhr. Buna gore GSYH'mn dogru hesaplanabilmesi i�in, piyasa fiyat
lanmn serbest piyasa §artlarmda olu§mas1 onemlidir. Fiyatlarm serbest piyasa §artlarmdan sapma
sma neden olan her tiirlii miidahale, GSYH hesaplamasmda da hataya sebebiyet verecektir. 

Belirli bir donemdeki iktisadi faaliyetin hacmi, iiretim ve tiiketim dongiisiine bagh olarak 
iiretim, harcama ve gelir olmak iizere ii� farkh a�1dan izlenebilir. Temel muhasebe kurallarmm bir 
sonucu olarak toplam iiretim, toplam harcama ve toplam gelir birbirine e§it olmak zorundad1r. 
�oyle ki: Pazara yonelik iiretilen her bir mal, o mal ya da hizmetin tiiketilmesi sonucunda e§it mik
tarda bir harcamaya tekabiil eder. Sat1cmm mah satt1g1 fiyat ile ahcmm mah ald1g1 fiyatm aym ol
mas1, ekonomide belirli bir donemde ger�ekle§en iiretim ile aym donemde ger�ekle§en nihai mal 
sat1§larmm e§it olmas1m zorunlu k1lmaktad1r. Ote yandan her nihai harcama, bir ba§ka ki§inin 
gelirini olu§turur. Buna gore nihai mal sat1§larmm toplam1 yine tamm itibanyla faktor gelirlerinin 
toplamma e§it olmaktad1r. Ozetle bir ekonomideki toplam iiretim, toplam harcama ve toplam ge-

21 Tiiketim egiliminin belirlenmesinde harcanabilir gelir kadar krediye eri§im imkanlan da rol oynamaktad1r. Tiiketici kredile
rinin h1zla artt1g1 bir ortamda, tiiketim artl§l harcanabilir gelir artt§1m a§abilir. 

22 Tiirkiye'de GSYH c;eyreklik donemlerle ac;1klanmakta, biiyiime oram da iic; ayhk GSYH'nm gec;en senenin aym iic; aymdaki 
GSYH'ya gore artl§ oram olarak hesaplanmaktad1r. ABD'de ise biiyiime oram, mevsimsel likten armdmlm1§ seride her bir 
c;eyregin, bir onceki c;eyrege gore biiyiime oranmm y = ( ( 1  + x)4 - 1) formiiliiyle y1lhk biiyiimeye c;evrilmesi sonucu elde edi
len oran olarak yay1mlanmaktad1r. Olkeler aras1 biiyiime performans1 kar§ila§tmhrken, biiyiime orammn hangi yontemle he
sapland1g1 dikkate almmahd1r. 



milli gelir gDstergeleri 29 

lirin her ii\ii de aym biiyiikliigii ifade eder. Bu denklige dayanarak GSYH, iiretim yontemi, har
cama yontemi ve gelir yontemi olmak iizere ii\ farkh yontemle hesaplanabilmektedir. 

GSYH biiyiikliigiiniin ii\ farkh yontemle hesaplanabilmesi, iktisadi faaliyet toplammm 
farkh kmhmlarda sunumuna imkiin saglamakta, bu da ekonomideki iiretim, gelir ve harcama fa
aliyetleri arasmdaki ili§kinin incelenebilmesini miimkiin kilmaktad1r. Oretim yontemiyle GSYH, 
milli geliri farkh sektorler aynmmda verir ve ekonominin arz yoniinii a\1klar. Harcama yontemiy
le GSYH, iiretilen degerlerin ne §ekilde kullamld1gm1 gosterir ve ekonominin talep yoniinii yans1-
tir. Gelir yontemiyle GSYH ise, iiretilen katma degerin iiretim faktorleri arasmdaki dag1hm1m ve
rir ve gelir dag1hm1yla ilgili \oziimlemelere olanak saglar.23 

Tiirkiye'de milli gelir hesaplarmm ayrmt1larma ge\meden once, milli gelir gostergeleri d1-
§tnda tutulan kalemlerin k1saca iizerinden ge\mek hem milli gelir hesaplamasmm \er\evesini net
le§tirecek, hem de GSYH'mn kapsammm ve mahiyetinin daha net ortaya konulmasma yard1mc1 
olacakt1r. 

Milli gelirin hesaplanmasmda son tiiketiciye sat1lan nihai mal ve hizmetler dikkate ahmr
ken, §U kale.mler hesaplamaya diihil edilmez: 

Ara mallar: Ara mallar, i§lenmemi§ hammadde ya da tanm iiriinleri gibi bir ba§ka mal ya 
da hizmetin iiretiminde kullamlacak olan, heniiz son kullamma haz1r olmayan mallan ifade eder. 
Bir iilkenin toplam iiretiminin hesaplanmasmda nihai tiiketime konu mallar di§mda ara mallarm 
da hesaplamaya kat1lmas1 \ift say1ma neden olacagmdan ara mallar GSYH hesaplamasma diihil 
edilmez. (Bu konuyu a§ag1da detayland1racag1z. )  

Miilkiyetin e l  degi§tirmesi (transfer harcamalan, miras, kar§1hks1z odemeler, hediyeler 
vb. ): GSYH, iilkede iiretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa degeriyle toplam1m ifade ettiginden, 
ister devlet tarafmdan odensin, ister ki§iler arasmdaki bir i§lem olsun, kar§1hgmda bir mal ya da 
hizmet almmadan yapilan odemeler, ortada bir iiretim faaliyeti olmad1gmdan gelir yontemiyle he
saplanan GSYH'ya diihil edilmez. Buna gore kaq1hks1z olarak elde edilen gelirler ile miras ya da 
bag1§ gibi servet transferleri, hesaplamalarm kapsam1 d1§mdad1r. 

Ocret kar§d1g1 yapdmayan i§ler: Milli gelir hesaplan ilke olarak, iilkedeki iiretim ya da fay
damn tamam1m degil, " iktisadi aktivite" tammma giren, iicret kar§1hg1 ah§veri§e konu olan mal 
ve hizmet iiretimini kapsar. Piyasaya siiriilmemi§, ah§veri§ konusu olmayan hizmet faaliyetleri 
milli gelir hesaplarma diihil edilmez.24 Ornek olarak bir ba§kasmm evinde iicret kar§1hg1 yapilan 
temizlik i§i GSYH hesaplamasma diihilken, ki§inin kendisi ya da hanehalk1 i\in yapt1g1 ev i§i GS
YH'da kapsanmaz. Benzer §ekilde ki§inin kendi \ocugunun bak1m1 i\in gosterdigi \aha GSYH he
saplamasma dahil degilken, \OCUk bak1c1sma odenen iicret milli gelir gostergelerinin bir par\aS1-
d1r. Hesaplamada kullamlan bu yontem, herkesin kendi \Ocugu yerine iicret kar§1hg1 bir ba§kas1-
nm \Ocuguna bakmas1 durumunda GSYH'nin daha yiiksek goriinmesi gibi tuhaf bir sonu\ dogur
maktad1r. Ah§veri§e konu olmayan hizmetlerin milli gelir hesaplarmdan hari\ tutulmas1, GS-

23 Central Statistical Office ( 1 956), s. 1 -1 7. 
2/i Birle�mi� Milletler (2003 ), s. 20. 
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YH'nin bir refah gostergesi olmas1 ozelligini zay1flatan bir unsur olarak da ele§tiri konusu olmak
tadir.25 Yontemin bu zaaf1, iiretimin daha biiyiik oranda piyasaya yonelik yap1ld1g1 iilkeleri oldu
gundan daha miireffeh gosterir. Piyasamn yeterince geli§medigi, ki§ilerin hizmet ihtiyac;lanm ken
dilerinin gordiigii iilkelerde ise GSYH istatistikleri a§ag1 yonlii olarak yanh sonuc; vermektedir. 

Kar§1hgmda iicret almmayan hizmetlerin GSYH'ya dahil olmamas1 kuralmm uygulamada
ki tek istisnas1 izafi kira geliridir. Bireylerin ikamet ettikleri kendilerine ait konutlarm tahmini ki
ra bedeli, bir kira hizmeti iiretimi olarak GSYH hesaplamasma dahil edilir. Ki§inin kendi konu
tunda ikameti, ortada bir ah§veri§ ve para ak1m1 olmasa da, gayrimenkul faaliyetleri ad1 altmda, 
izafi kira iiretimi olarak hesaba kat1lmaktadir. 

Ah§veri§e konu olmayan hizmetler GSYH'mn kapsam1 dt§mdayken piyasaya siiriilmeyen 
mallar ise, c;e§itli tahmin yontemleri kullamlarak, miimkiin oldugu kadar hesaplamalara dahil 
edilmeye c;ah§1lmaktadir. Ornegin piyasaya siiriilmek yerine tiiketim amac1yla iiretilmi§ tanm 
iiriinleri tahminlere dayah olarak GSYH'ya dahil edilmektedir. 

ikinci el mallarm sat1§1: Her mal iiretildigi donemin GSYH'smda gosterilir. ikinci el sati§a 
muhatap olan yerli iiretim bir mal, zaten daha once GSYH ic;inde gosterildiginden, ikinci el sat1-
§lll gerc;ekle§tigi donemin GSYH'sma dahil edilmez. Ornegin 201 1 y1lmda iiretilip 201 6  y1lmda 
sahibi tarafmdan bir ba§ka ki§iye satilan bir otomobil yalmzca 201 1 yilmm GSYH's1 ic;inde gorii
niir, 2016 yilmm milli gelir gostergelerini etkilemez. 

Kaynaklardaki azalma: Akim gostergesi niteligindeki GSYH, stok varhklardaki degi§imi 
dikkate almayan bir yontemle hesaplamr. Dogal kaynaklarm tiiketimi ve iiretim siirecinde c;evreye 
verilen zararm GSYH hesaplamasmda dikkate almmamas1, milli gelir olc;iimiine yonelik, genel re
fah baglammda onemli bir ele§tiri ba§hg1dir. Oretim gerc;ekle§irken, iilkenin sahip oldugu yenilene
mez kaynaklar azahyor ya da c;evre zarar goriiyorsa, yarat1lan gelir kar§1hgmda milli servet aleyhi
ne bir bedel odeniyor demektir.26 Ornegin maden iiretiminden elde edilen gelir GSYH'ya dahil ol
makla beraber, bu faaliyet sonucunda iilkenin i§lenmemi§ maden rezervlerindeki azalma hesapla
ma di§mda kalmaktad1r. Hesaplama zorluklarmdan otiirii iiretim faaliyetinin c;evreye verdigi d1§
sal zararlar da GSYH'da goz ard1 edilmektedir.27 GSYH'nm mevcut hesaplanma yontemini savu
nan gorii§ ise, bu tiir iiretim faaliyetlerinin iilkenin varhk rezervini azaltmasma kar§m sermaye, bil
gi birikimi, organizasyonel beceri gibi iiretim kapasitesini tammlayan zenginliklerine ilave bir po
zitif katk1 yapt1gma, bunun sonucu olarak da, dogal kaynaklardaki azalmamn, biiyiimenin ve iire
timin siirdiiriilebilirligini tehdit eden bir faktore donii§meyebilecegine vurgu yapmaktadir.28 

Varhk deger art1§1: Mevcut varhklardaki deger artI§l ki§ilerin zenginle§mesi anlamma gel
mekle beraber, GSYH istatistiklerinde varhk deger art1§lan bir gelir tiirii olarak hesaplamaya da
hil edilmez. Ornegin yanmdan yol gec;tigi ic;in degeri artan bir gayrimenkul, buna sahip olan ki§i-

25 Denison ( 1 971 ) .  
26  Diinya Bankasi ( 1 997), s .  7-63. 
27 Herfindahl-Kneese ( 1 973) .  
28 Arrow vd .  (20 1 0) .  
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nin malvarhgmm kag1t iizerinde artmas1 anlamma gelir. Buna kar§m bu tiir deger art1§lan milli 
gelir hesaplamalarma dahil edilmez. Ancak varhgm degeri bir faaliyet sonucu artmi§sa, ornegin 
evde yap1lan bir tadilat dolay1s1yla evin degeri art1yorsa, bu deger art1§1 bir tiir iiretim olarak de
gerlendirilir ve ulusal hesaplarda yer ahr. 

Bo§ zaman: Vaktimizi kiralamamn kar§1hgm1 iicret olarak talep ettigimize gore bo§ zama
nm da bir iktisadi deger oldugunu one siirebiliriz. Ancak bo§ vaktimizdeki artl§ refah1m1Z1 art1rsa 
da, bir iktisadi deger olarak milli gelir hesaplarma dahil edilmez. 

Yontemsel tercih ya da teknik sebeplerle GSYH'ya dahil edilmeyen bu kalemler d1§mdaki 
her tiirlii iiretim, miimkiin oldugu ol�iide GSYH hesaplamasma dahil edilmeye �ah§1lmaktadir. 
Ornegin GSYH, yaygm kanmm aksine kay1t d1§1 ekonomiyi de kapsamak hedefiyle haz1rlanrriak
tad1r. Hesaplamada, iiretimin yalmzca kay1t altmdaki k1smm1 ele almak yerine, kay1th olsun ya 
da olmasm biitiin iiretimi tahmin etmeye yonelik metotlar kullamlmaktad1r. 29 Bununla birlikte 
yapilan GSYH tahmininin, iiretimin tamam1m hatas1z yans1tt1g1 iddia edilemez. Her tahmin gibi 
GSYH verileri de belirli ol�iide hata pay1 i�erir. Yapilan tahminin isabeti, kay1t altmdaki iiretimin 
pay1 ve hesaplamada kullamlan istatistiklerin s1hhati ile dogru orant1hd1r. 

TORKiYE'DE GA YRiSAFi YURT i<;i HASILA T AHMiNLERi 
Tiirkiye'de milli gelir hesaplamalarmm tarihi, benzer biiyiikliikteki diger iilke uygulamalanyla 
paralellik arz eder. Milli gelirin ol�iilmesine ili§kin ilk te§ebbiis 1928 tarihine kadar geri gitmekle 
birlikte, bu �ah§manm ilk meyveleri ancak 1 935 y1lmda almm1§, iktisat Bakanhg1 Konjonktiir Da
iresi tarafmdan 1 927-28 ve 1 933-34 y1llan i�in haz1rlanm1§ olan ilk milli gelir tahminleri bu ta
rihte yay1mlanm1§t1r.30 Yine 40'h y1llarda, Sefik Bilkur, Vedat Eidem ve Sefik inan gibi bir grup 
iktisat�1 ve istatistik�inin ki§isel �abalarla olu§turdugu �e§itli milli gelir tahminleri belirli k1sa do
nemlerle sm1rh kalm1§, devamhhg1 olan bir zaman serisi niteligi kazanamam1§t1r.31 istatistik Ge
nel Miidiirliigii'niin 1 947 y1lmda, 1 942-44 y1llarma yonelik haz1rlad1g1 milli gelir tahminleri, bu 
donemde yap1lan diger bir oncii �ah§mad1r. Donemin veri yetersizligi goz oniine almd1gmda, bu 
ilk te§ebbiislerin olduk�a kaba tahminler oldugu ifade edilebilir. 

Bireysel �abalar d1§mda ve bir program dahilinde milli gelir tahminleri ise, 1 951  y1lmda is
tatistik Genel Miidiirliigii biinyesinde olu§turulan Milli Gelir Etiit Grubu tarafmdan ger�ekle§ti
rilen �ah§malarla ba§lami§tir.32 Bu �ah§ma kapsammda haz1rlanan ve 1 948 sonras1 donemin mil
li gelir degerlerini yans1tan tahminler, modern anlamda diizenli olarak derlenen ilk milli gelir se
risi olma ozelligini ta§1maktadir. Planh doneme ge�i§le birlikte DPT tarafmdan 1 96 1  y1lmda ayn 
bir milli gelir �ah§mas1 yap1lmaya ba§lanmas1 ise, istatistik Genel Miidiirliigii tarafmdan haz1rla-

29 Birle§mi§ Milletler ( 1 993), s. 79-8 1 .  
Tiirkiye'de kay1t d1§1 faaliyete ili§kin tahminler biiyiik oranda, kay1t d1§1 i§sizlerin belirlenmesine d e  hizmet eden Hane-

halk1 l§giicii Anketi'ne dayanmaktad1r. 
30 Studenski ( 1 958) ,  s. 4 14-423.  
31. <;:avdar ( 1 964), s. 7-1 9. 
32 TOIK (2008-a). 
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nan istatistiklerin yamnda bir diger milli gelir tahmininin daha ortaya �1kmasma neden olmu§tur. 
Milli gelir istatistiklerindeki ikiligi onlemek amac1yla 1 971 ydmda DiE ve DPT uzmanlarmm ka
t1hm1yla bir �ah§ma grubu kurulmu§ ve bu ekibin �ah§malanyla 1961 'den o doneme kadar gelen 
ortak bir resmi milli gelir serisi meydana getirilmi§tir. Bu �ah§may1 takip eden donemde ise milli 
gelir tahminleri yalmz DiE tarafmdan yiiriitiilmii§tiir.33 

Milli gelir �ah§malarmda bir diger a§amay1 bu istatistiklerin �eyreklik donemlerde haZlf
lanmaya ba§lamas1 olu§turmaktad1r. Ekonomideki degi§imleri daha s1k arahklarla izlemeye yone
lik olarak 1 990 y1lmda, GSMH tahminlerinin �eyreklik donemler itibanyla hesaplanmas1 karar
la§tmlm1§ ve ii� ayda bir yay1mlanan 1 987 temel ydh milli gelir serisi haz1rlanmaya ba§lamt§ttr.34 

Milli gelir kavramma ili§kin iktisadi yakla§1mda ve diinya uygulamalarmda degi§meler so
nucu, belirli donemlerde metodoloj i ve kapsam degi§ikligine gidilerek, ge�mi§ donemlere de uza
nan giincellemeler yapdmas1, diger iilkelerde de benzerine rastlanan bir uygulamadrr. Kullamcda
ra daha saghkh bir tahmin sunmak iizere ger�ekle§tirilen benzer kapsamdaki en son �ah§ma TOiK 
tarafmdan 2016  ydmda tamamlanarak 2009 bazh GSYH serisi haz1rlanm1§t1r. Bu son giincelle
meyle serilerin i�erigi, hesaplanmas1 ve sunumuyla ilgili bir�ok degi§iklikler yap1lm1§ olmakla bir
likte en onemli degi§iklik, bilgi kanallarmm geli§tirilerek tahminlerin daha sistemli bir yap1ya 
oturtulmu§ olmas1d1r35 ( bkz. <;er�eve 2.3 ) . 

Giiniimiizde Tiirkiye'de GSYH, TOiK tarafmdan ii�er ayhk donemler i�in haz1rlanmakta 
ve referans donemden yakla§tk ii� ay sonra kamuya duyurulmaktad1r. GSYH tahmini, pek �ok 
farkh kurumdan veri derlenmesini gerektiren, idari kay1tlarm yam s1ra, pek �ok anket ile alandan 
derlenen verinin de kullamld1g1 kapsamh bir siire�tir.36 

33 Bu seri daha sonraki �ah§malarla 1 948'e kadar geni§letilmi§tir. 1 974 y1lmda, DIE'nin kulland1g1 hesaplama yiintemleri ile 
Tuncer Bulutay, Yahya S. Tezel ve Nuri Ytldmm tarafmdan yap1lan �ah§mayla 1 923-1948 y1llan i�in de milli gelir tahmin
leri hesaplam11, biiylece Cumhuriyet'in kurulu§undan giiniimiize kadar gelen milli gelir serisi tamamlanm11ttr (bkz. Bulutay
Tezel-Yildmm ( 1 974)) .  

34 TOIK (2012-b), s. 10 .  
35 TOiK (2016) .  
36 TOIK'in ifadesiyle, GSYH tahminlerini olu§turabilmek i�in ekonomik ve sosyal istatistiklerin neredeyse tamam1 kullamlmak

tad1r (TOIK (201 2-b), s. 63) .  GSYH hesaplamasmda kullamlan kaynaklar §U §Ckilde s1ralanmaktad1r: Tanm sektori4 i�in: 
TOiK'in tar1m istatistikleri, su iiriinleri istatistikleri, arz-kullamm tablolan, 2001 tanm say1m1, G1da, Tarim ve Hayvanc1hk 
Bakanhg1 verileri, Orman ve Su l§leri Bakanhg1 verileri. Sanayi sektori4 i�in: TOIK'in ytlhk ve diinemlik imalat sanayi istatis
tikleri, y1lhk madencilik ta§ocak�1hg. istatistikleri, diinemlik madencilik ve ta§OCak�1hjit iiretim degerleri, in§aat istatistikleri, 

Hanehalk1 l1giicii Anketi sonu�lan, iiretici fiyatlar1 endeksi, diinemlik elektrik iiretim miktar ve deger anket sonu�lar1, dii
nemlik su iiretim miktar ve deger anket sonu�lar1, TEDA� raporlar1. Hizmet sektorleri i9n: TOIK'in y1lhk otel lokanta ista

tistikleri, yabanc1 ziyaret�iler anket sonu�lan, d11 ticaret istatistikleri, y1lhk hizmet istatistikleri, y1lhk ula§ttrma istatistikleri, 
Hanehalk1 i1giicii Anketi sonu�lan, 2000 bina say1m1 sonu�lar1, 2000 niifus say1m1 sonu�lan, tiiketici fiyat endeksi, iiretici fi
yat endeksi, niifus istatistikleri, TCMB'nin iidemeler dengesi istatistikleri, Bankalar Birligi raporlan, BIST, Takasbank, men

kul deger 1irketleri, sigorta gene! miidiirliikleri, Tiirkiye Denizcilik l1letmeleri, Istanbul Deniz Otobiisleri, Telekomiinikasyon 

Kurumu, GSM operatiirleri, Devier Hava Meydanlan l1letmesi, hava alanlan yer hizmetleri veren firmalar, PlT Genel Mii

diirliigii, kurye faaliyeti yiiriiten firmalar, internet hizmeti saglayan firmalar, boru hatlan ile ta11mac1hk hizmeti veren firma

lar, Tiirk Hava Yollan, iizel havayollan, Devier Demiryollar1, Kiiltiir ve Turizm Bakanhg1 ve Hazine Miiste1arhg1'ndan sag
lanan veriler, Maliye Bakanhjit'ndan saglanan Gene! ve Ozel Biit�li Kurulu1lar, Belediyeler, Kamu lktisadi Te1ebbiisleri, dii
ner sermayeli kurulu1lar, II Ozel ldareleri verileri. (T01K (201 2-b) s. 14 ) .  
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Halihaz1rda GSYH istatistikleri iiretim yontemi, harcama yontemi ve gelir yontemi olmak 

iizere ii� farkh kmhmda haz1rlanmaktad1r.37 

Oretim Yontemiyle Gayrisafi Yurt i�i Hasila 
Oretim yontemiyle GSYH, bir ekonomide yerle§ik olan iiretici birimlerin belli bir donemde, yurt 
i�i faaliyetleri sonucu yaratt1klan toplam katma degeri sektorler bazmda veren bir milli gelir su
numudur. Oretim yontemiyle GSYH verileri, iilkede sektorlerin iiretimdeki ag1rhg1 ve bunlarm ge
li§imi hakkmda bilgi veren en kapsamh gostergedir.38 

Bir ekonomide iiretilen her tiirlii mal ve hizmet, kullamm amacma gore nihai mal ve ara 
mal olmak iizere iki kategoride incelenebilir. Nihai mal, iiretilen ve aym donem i�inde bir ba§ka 
tiretim siirecine girdi te§kil etmeyen mallan ifade eder. Nihai kullamma yonlendirilmeyerek bir 
ba§ka maim iiretiminde kullamlan mallar ise ara mal olarak s1mflandmhr. 

Belirli bir donemde ekonominin toplam iiretimine ula§mak i�in hesaplamada sadece nihai 
mal ve hizmetlerin degerlendirmeye almmas1 gerekir, zira nihai mallarm degeri, o mallarm iireti
minde kullamlan ara mallarm tamammm katma degerini de i�erir. Toplam iiretime ula§mak i�in 
ara mallar da dahil olmak iizere biitiin mallarm degerlendirmeye almmas1, ara mallarm iki kere 
sayilmas1 sonucunu doguracaktir. 

Bu hesaplama ilkesi, yalmzca kag1t ve kitap iiretilen bir ekonomiyi ornek gostererek §U §e
kilde izah edilebilir: Kitap iiretiminde, daha once ayn bir iiretim siireci sonunda elde edilmi§ olan 
kagit, bir ara mal olarak kullamlmaktadir. Eger milli gelir hesaplamrken, basilm1§ olan biitiin ki
taplarm degeri ile iiretilmi§ biitiin kag1tlarm degeri toplamrsa, kitap bas1mmda kullamlan kag1t 
iki kere say1lm1§ olur. Bu �ift saymay1 engellemek i�in, bas1lan kitaplarm toplam degeriyle, sade
ce dogrudan nihai tiiketiciye satilan, kitap bas1mmda kullamlmayan kag1tlarm degerini toplama
m1z gerekecektir.39 (Kitaplar ile bo§ kagit olarak tiiketiciye sat1lan kag1tlar nihai mal, kitap bas1-
mmda kullamlan kag1tlar ise ara mald1r. ) 

Nihai mallan tek tek tespit etmenin zorlugu, uygulamada aym sonucu veren, her sektorde 
yaratilan toplam katma degerin toplanmas1m ongoren alternatif bir yontemin kullamlmas1yla a§l
labilmektedir. Katma deger, iiretim sonucunda elde edilen �1kt1 degeri ile iiretimde kullamlan gir
di degeri arasmdaki fark olarak tammlamr. Girdi degeri, iiretim siirecinin ba§mda, iiretim ama
ciyla kullamlacak mallarm toplam piyasa degerini, �1kt1 degeri ise, aym girdilerle iiretilen malla
rm sat1§1 sonucunda elde edilen degeri ifade eder."° Her bir sektorde yarat1lan katma deger, o sek-
3

7 1 987 temel y1lh seride GSYH istatistikleri her ii� yontemle de haz1rlanmakta iken 1 998 temel y1lh seride gelir yontemiyle GS
YH hesaplanmasma son verilmi§ti. Ancak 201 6  y1lmda 2009 temel yilh seriye g�i§le birlikte GSYH tekrar her ii� yontemle 
de hesaplanmaya ba§lad1 .  38 �SYH hesab1 i�in gerekli verilerin farkh kaynaklardan derlenmesi, kay1t hatalan, istatistiki hatalar gibi sebeplerle, iiretim ve 

arcama yontemleriyle hesaplanan GSYH degerleri arasmda fark yaratabilmekte, bununla birlikte TOtK tarafmdan, iiretim 

39 yoluyla ula§1lan GSYH biiyiikliigii temel GSYH degeri olarak kabul edilmektedir. 
Demburg-McDougall ( 1 972), s. 63-65. 40 �aha usuliine uygun tammlan §<iyle verebiliriz: Girdi degeri, iiretim amac1yla satm ve devralman mal ve hizmetlerin degeri 
ile kullamlan ara mallarmm donem ba§I ve donem sonu stok degeri arasmdaki farkm toplammdan olu§ur. <;:1kt1 degeri ise, 
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toriin iiretiminin piyasa degerinden, yine o sektorde kullamlan girdilerin degeri �1kanlarak elde 
edilir. Her bir sektoriin tek tek katma degerlerinin toplam1 ise GSYH'y1 verecektir. 

Yukandaki yalmz kitap ve kag1t iiretilen ekonomi orneginden devam edersek, bu ekono
mide GSYH'ya eri§mek i�in, kitap ve kag1t sektorlerinde yarat1lan katma degerleri ayn ayn he
saplayarak bunlan toplamam1z gerekecektir. Oretilen kitaplarm piyasa degeri toplammdan, iire
timde kullamlan kagidm degeri dii§iilerek kitap sektoriinde yarattlan katma deger bulunur. Her
hangi bir girdi kullamlmad1gm1 varsayd1g1m1z kag1t sektoriindeki katma deger ise toplam kag1t 
iiretiminin piyasa degerine e§ittir. Bu iki sektordeki katma degerlerin toplam1 GSYH'y1 verir.41 

Ger�ek hayatta bu hesaplamalarm ne kadar karma§tk oldugunun anla§tlabilmesi i�in, tek 
bir sektor ozelinde verecegimiz §U ornek yeterli olacakt1r: Tanm sektoriinde yarattlan toplam kat
ma degerin bulunmas1 i�in once iiretimi yap1lan her bir tanm iiriiniiniin belirlenmesi ve ardmdan 
her bir iiriin i�in ayn ayn katma deger hesaplamnas1 gerekir. Ornegin bugday iiretiminde yarat1-
lan katma degerin bulunabilmesi i�in ilk olarak o y1lki iiretim miktan tahmin edilmelidir. Bu mik
tarm ortalama iiretim fiyat1 ile �arptlmas1 sonucu o iiriin i�in toplam iiretim degerine (�1kt1 dege
rine) ula§thr. Katma degerin bulunabilmesi i�in ise, bu tutardan girdi maliyetlerinin dii§iilmesi ge
rekir. Bu ama�la tohumluk, giibre, akaryak1t ve yag, makine tamir bak1m giderleri, zirai ila�lar, 
sulama ve diger giderler ayn ayn tahmin edilerek, toplam iiretim degerinden �1kar1hr. ilk etapta 
yalmz bugday iiretimi i�in yaptlan bu �ah§ma diger biitiin tanm iiriinleri i�in tekrarlanarak her 
bir iiriin i�in iiretilen katma deger tek tek hesaplamr. Bu tutarlarm toplanmas1 ile de tanm sekto
riinde yarat1lan katma deger toplamma ula§ihr. Milli gelir hesaplamas1, aym siirecin diger sektor
ler ( imalat sanayi, in§aat, toptan ve perakende ticaret vb. ) i�in de uygulanmas1yla tamamlamr.42 

GSYH hesaplamasmda kar§tla§tlan bir ba§ka sorun, iiretilen mal ve hizmet hacminin para
sal degerinin belirlenmesinde ortaya �1kmaktad1r. Burada benimsenen yontem, bir piyasas1 olan 
ve satt§a konu olan iiriinlerin hesaplamada piyasa fiyat1 iizerinden degerlenmesi iizerine kurul
mu§tur. (Piyasa fiyat1, satm almaya istekli ki§i ile mah satma niyetinde olan ki§inin iizerinde uz
la§t1g1 ve ahm sat1mm ger�ekle§tigi fiyat1 ifade eder. )  

Degerleme baglammda uygulamada kar§1la§1lan en biiyiik sorun ise, milli gelirin onemli bir 
k1sm1m te§kil eden kamu hizmetlerinin bu anlamda piyasa degerinin olmamas1d1r.43 Kamunun 
saglad1g1 hizmetler arasmda egitim ve saghk gibi piyasa fiyat1 iizerinden degerlenemeyen hizmet
lerin yam s1ra, iilkenin dt§ giivenliginin saglanmas1 gibi hi�bir §ekilde parasal olarak ol�iilemeye
cek hizmetler de bulunmaktadu. Bu soruna basit bir �oziim getirmek adma pratikte kullamlan 
yontem, piyasa fiyatma en yakm degerin tahmini olarak, maliyet degerinin esas almmas1d1r. Bu 
anlamda her bir kamu hizmetinin degeri, devletin o hizmet i�in yapt1g1 harcamaya e§it kabul edil-

sat1§lar ve ba§kalarma yap1lan hizmetler kaq1hg1 elde edilen gelirler ile iiretilen mallarm donem ba§I ve donem sonu stok de
gerleri arasmdaki farkm toplam1m ifade eder. 

41 GSYH terimindeki gayrisafi ifadesi, iiretim siirecinde girdi maliyetlerinin dii§iilmedigini degil, hesaplamada mevcut sermaye 
stokundaki y1pranma paymm dikkate almmad1gm1 belirtmektedir. 

42 Bu siire� uygulamada girdi�1kt1 tablolan haz1rlanarak yiiriitiilmektedir. 

43 Tiirk (2009), s. 55-69. 
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mekte ve kamunun yapt1g1 harcamalar, kamu iiretim degerinin bir tahmini olarak GSYH'ya ilave 
edilmektedir.411 Bu yontemin iktisaden �ok anlamh bir sonu� vermeyecegi a�1ktir. Soz gelimi dev
letin herhangi bir nedenle (ornegin i� talebi artirmak i�in) biitiin kamu �ah§anlanna yiiksek oran
da zam yapt1g1m dii§iinelim. Bu durumda sadece kamu giderleri artmayacak, aym zamanda kagit 
iizerinde kamu hizmetlerinin maliyeti ve dolay1s1yla kamunun yaratt1g1 katma deger de artml§ go
riinecektir. Kullamlan bu yontemin bir sonucu olarak, kamu sektoriindeki faydas1z yatmmlar ve 
a§m istihdam gibi uygulamalar, milli gelir hesaplamalarmm ger�ek degerinden sapmasma sebebi
yet vermektedir. Buna dayanarak bir iilkede kamu sektorii biiyiidiik�e, GSYH'nm ger�ek iiretimi 
yans1tma giiciiniin o oranda azald1g1m soylemek yanh§ olmaz.45 

Oretim yap1smda zaman i�inde ya§anan degi§im, GSYH ol�iimlerini gii�le§tiren bir diger 
unsur olarak vurgulanmahdir. Milli gelir hesaplamalarmm yaygmla§maya ba§lad1gi donemlerde 
iiretim daha �ok tanm ve sanayi sektoriinde yogunla§mi§ken giiniimiizde pek �ok iilkede iktisadi 
faaliyet i�inde en onemli pay1 hizmet sektorii almaktadir. Hizmet sektoriinde fiyatlamamn daha 
nesnel kriterlere gore belirlenmesi, GSYH hesaplamalarmda da gii�liik doguran bir faktordiir.116 

Milli gelir hesaplamasmda fiyatlamaya ili§kin sorunlarm bir digeri ise, ba§ta teknoloji yo
gun mallar olmak iizere, gozlemlenen kalite arti§larmm iiretim degerine yans1t1lmas1 a§amasmda 
ortaya �1kar. Ornegin bir fotograf makinesi markas1 onceki seneye gore aym miktarda iiretim yap
masma kar§m bu seneki modeller daha yiiksek �oziiniirliige sahip ise iiretimin artt1gi ifade edilebi
lir. Oretim miktanmn azhgim ya da �oklugunu belirleyen kriterlerden biri iiretim adedi ise diger bir 
ol�iit de o iiriiniin kalitesi ve niteligidir. Ancak kalite arti§lanrun iiretim art1§1 olarak milli gelir gos
tergelerine birebir yans1t1lmas1 her zaman miimkiin olmaz. Hesaplamalarda kalite degi§imleri de 
dikkate almmaya �ah§ilmakla birlikte, teknoloj i ve kalite art1§1run GSYH'ya yans1t1lmas1 konusu, 
basit �oziimii olmayan �ok boyutlu bir yontem sorunu olarak uzmanlan me§gul etmektedir.47 

Oretim yontemiyle GSYH TOiK tarafmdan, Tablo 2.1 'de belirtilen kmhmda yayimlan
maktadir.48 NACE Rev.2'ye gore iktisadi faaliyet aynmmda sunulan GSYH'mn 2015 y1h cari fi
yatlarla hesaplanan degerleri tabloda ornek olarak sunulmaktad1r. 

Tablo, 20 sektorde yaratilan karma deger biiyiikliikleri ile ayn ba§hk altmda verilen Ver
gi-subvansiyon kaleminden olu§maktadir. Sektorler toplamma Vergi-siibvansiyon kaleminin ek
lenmesiyle GSYH biiyiikliigii elde edilmektedir. 

44 Alternatif bir yontem olarak, kamu kesimince iiretilen her bir kamu mah ic;in bir izafi fiyat belirlenerek hesaplama yapilabi-
lir. Ancak bu yontem karma§1khg1 ve somut kriterlerin tammlanmasmdaki zorluk nedeniyle benimsenmemektedir. 

45 Milli gelir baglammda kamusal faaliyetlerin olc;iimii hakkmda bir tart1§ma ic;in bkz. Atkinson (2005) .  
46 Stiglitz - Sen - Fitoussi (2009), s. 1 1 . 
47 Trajtenberg ( 1 990).  

Aslmda sorun milli gelir hesaplamasmdan c;ok fiyat endekslerini ilgilendirmektedir. Mil l i  gelir hesaplamalar1, iiretimin 
once cari fiyatlarla belirlenmesi ve daha sonra c;e§itli fiyat endeksleri ya da fiyat tahminleri kullamlarak bunlarm sabit fiyat
larla ifade edilmesi §eklinde yap1hr. Teknoloj ik geli§melerin fiyat endekslerince tespit edilememesi, diger bir ifadeyle fiyat ar
ti§larmm oldugundan yiiksek olc;iilmesi, sabit fiyatlarla milli gelirin de oldugundan dii§iik hesaplanmas1 anlamma gelmekte
dir (bkz. s. 1 79- 1 80) .  

48 GSYH tablodaki kmhmda yi lhk olarak yay1mlanmaktad1r. <;:eyreklik donemlerde ac;1klanan duyurularda baz1 sektorler ESA 
20I O'a uygun bic;imde toplula§tmlm1§ olarak sunulmaktad1r. 
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TABL0 2.1 
2015 Yih i�n Oretim Yontemiyle GSYH (earl fiyadarla milyon TL) 

Sektorler 

A Tanm, ormanc1hk ve bahk�1hk 
B Madencilik ve ta§ocak�1hg1 
C imalat sanayi 
D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme iiretimi ve dag1t1m1 
E Su temini; kanalizasyon, atik yonetimi ve iyile§tirme faaliyetleri 
F 1n§aat 
G Toptan ve perakende ticaret 
H Ula§t1rma ve depolama 
I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 
J Bilgi ve ileti§im 
K Finans ve sigorta faaliyetleri 
L Gayrimenkul faaliyetleri 
M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 
N tdari ve destek hizmet faaliyetleri 
0 Kamu yonetimi ve savunma; zorunlu sosyal giivenlik 
P Egitim 
Q 1nsan saghg1 ve sosyal hizmet faaliyetleri 
R Kiiltiir, sanat, eglence, dinlence ve spor 
S Diger hizmet faaliyetleri 
T Hanehalklannm i§verenler olarak faaliyetleri 

Sektorler toplam1 

Vergi·siibvansiyon 

Gayrisafi Yurti�i Has.ta 

Kaynak: TOIK. 

Tutar 

1 6 1 . 146 
1 9.252 

390.649 
29.855 
22.055 

1 90.6 14 
268 .523 
1 8 3 .909 

66.099 
56. 1 04 
69.600 

180.721 
55.247 
66. 1 64 

101 .546 
96.064 
57. 159 
21 .772 
22.220 

1 .055 

2.059.753 

277.777 

2.337.530 

Bir ekonomideki iiretim geleneksel olarak en geni§ anlamda tanm, sanayi ve hizmetler ol
mak iizere kabaca ii� ba§hk altmda s1mflandmhr. Bu ii�lii kmhm, GSYH sunumundaki ba§hkla
ra da yans1maktad1r. 

Tanm sektorii; toprakta yeti§Cn bitkisel iiriinler, hayvan ve hayvan iiriinleri iiretimi ile orman
c1hk ve bahk�1hk sektorlerinde yaratilan katma degeri i�erir. GSYH tablosundaki Tanm, ormanctltk 
ve baltkftltk kalemi gene! anlam1yla tanm sektoriinde yaratilan katma degerin gosterildigi kalemdir. 
Tanm iiretimi hava durumu, niifus hareketleri, tabii afetler, teknolojik geli§me gibi di§sal faktorler
den etkilenirken, �ogunlukla ekonomideki gene! konjonktiirden bagims1z hareket eder. Tabloda ta
nmsal iiretimin Tiirkiye ekonomisi i�indeki paymm % 8 seviyesinde oldugu goriilmektedir. 

Hammaddeler ile diger ara mallarm nihai kullamma hazir hale getirilmesi i�in yiiriitiilen .  
faaliyetler sanayi sektoriinii olu§turur. Sanayi sektorii GSYH tablosunda; 

B - Madencilik ve ta§ocak�1hg1, 
C - imalat sanayi, 



- D - Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme iiretimi ve dag1t1m1 ve 
- E - Su temini; kanalizasyon, auk yanetimi ve iyile§tirme faaliyetleri 

milli gelir g6stergeleri 37 

olmak iizere dart kalem altmda toplanmaktad1r. Bu dart kalem i<;inde azellikle imalat sanayinin, 

iilkenin iiretim giicii ve teknoloj i kapasitesi a<;1smdan azel bir yeri bulunmaktad1r. Tiirkiye'de top

lam iiretimin % 22'si sanayi sektariinde ger<;ekle§irken, imalat sanayinin toplam sanayi i<;indeki 

pay1 da % 85 seviyesinde bulunmaktad1r. 
Sanayi ve tanm d1§mdaki biitiin diger iiretim faaliyetleri ise hizmet sektarii ba§hg1 altmda 

degerlendirilmekte, tablodaki ilk be§ kalem d1§mdaki diger kalemler <;e§itli hizmet sektarlerinde
ki katma deger iiretimini gastermektedir. Bu ba§hklardan her biri, hizmet sektariiniin o alt kale
mince yarat1lan katma degeri i<;erir. Ornegin Egitim kalemi, kamu ve azel sektar tarafmdan ger
<;ekle§tirilen her tiirlii egitim faaliyeti sonucu yarat1lan katma degeri verirken, T optan ve peraken
de ticaret kalemi, fiziki mallann sadece ah§ ve satl§l ile yarat1lan katma degeri kapsar.49 Bir<;ok 
yiiksek ve orta gelirli iilkede oldugu gibi Tiirkiye'de de hizmet sektarii toplam iiretim i<;inde aslan 
paym1 almakta, toplam iiretimin % 70'i hizmet sektariinde ger<;ekle§mektedir. Hizmet iiretiminin 
% 1 3 'iinii ise in§aat sektariinde iiretilen katma deger olu§turmaktad1r. 

Hizmet ba§hg1 altmda toplad1g1m1z her bir sektar, bu sektarlerde ger<;ekle§en faaliyetler so
nucu yarat1lan katma degeri verirken, Gayrimenkul faaliyetleri kalemi farkh bir azellik gasterir. 
Bu ba§hk altmda s101flanan iiretim, sahip olunan konuttan elde edilen kira gelirinin yam ma sa
hip olunan ve i<;inde ikamet edilen konutun izafi kira gelirini, yani ki§ilerin kendi kulland1klan 
gayrimenkulleri kiraya vermeleri halinde almalan muhtemel olan kira gelirini de kapsar. Kendi 
konutunda oturan ki§inin, kendisine ve konutta ikamet eden diger ki§ilere bannma hizmeti sagla
yarak katma deger yaramg. kabul edilmekte ve buna bagh olarak ikamet edilen konutun piyasa 
fiyat1yla tahmini kira bedeli GSYH hesaplamasma dahil edilmektedir. 

GSYH sunumunda, azellik arz eden Vergi-subvansiyon kalemine ise sektarlerdeki iiretim 
di§mda ayn bir ba§hk altmda yer verilmektedir. 

Vergi-subvansiyon kalemi, temel fiyatlar iizerinden yap1lan hesaplamalann piyasa fiyatla
rma danii§tiiriilmesi i§levini garmektedir. GSYH'mn sektarel alt kalemleri temel fiyatlarla haz1r
lamr. (Temel fiyat kabaca piyasa fiyatmdan dolayh vergilerin <;1kanlmas1 ve bu fiyata siibvansi
yonlann eklenmesi ile elde edilen fiyatt1r. ) GSYH ise toplam iiretimin piyasa fiyat1yla degerlenme
si sonucu elde edilen biiyiikliigii ifade eder. Bu nedenle GSYH biiyiikliigiine ula§abilmek i<;in sek
tarler toplamma, tabloda aynca yer verilen Vergi-subvansiyon farkmm eklenmesi gerekir.50 

49 Aslen fiziki bir mal iiretim siirecini ifade eden in§aat sektorii zaman zaman sanayi ya da hizmet sektorlerinden ayn bir ana 
sektor olarak degerlendirilebilmektedir. 

SO Vergi - subvansiyon kaleminin ne kadanmn hangi sektorden kaynakland1gma, yani net dolayh vergilerin ne kadarmm han
gi sektorde yarat1ld1gma TOIK verilerinden ula§am1yoruz. Piyasa degerine gore sektorlerin toplam iiretim ic;indeki biiyiiklii
gii, GSYH istatistiklerinde yans1t1landan farkh olabilir. Ornegin haberle§me gibi baz1 sektorlerde vergiler yiiksek iken, tanm 
gibi diger baz1 sektorler ise orta lamanm iizerinde siibvanse edilmektedir. Buna gore bilgi ve ileti§imin ekonomi ic;indeki ag1r
hgmm tabloda goriindiigiinden daha yiiksek, tanmm ag1rhgmm ise goriindiigiinden daha dii§iik oldugu ifade edilebilir. 
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TABL0 2.2 
2014 ve 2015 Ytllannda Sektorlerin Biiyiimeye Katlalan 

Biiyiime GSYH 
or am i�ndeki Biiyiimeye 

2014 2015 (%)  pay katla 
( 1 ) "" (2)"" (3 )  (4) (5) 

Tanm, ormanc1hk ve bahk�1hk 1 1 7, 15  127,83 9,12 6,89 0,63 
Madencilik ve ta§ocak�1hg1 1 1 4,46 1 12,42 -1 ,78 0,82 -0,01 
lmalat sanayi 156,00 ' 1 65,14 5,86 1 6,71 0,98 
Elektrik, gaz, buhar ve havaland1rma sistemi iiretim ve dag1t1m1 1 54,95 1 56,63 1 ,08 1 ,28 0,01 
Su temini; kanalizasyon, at1k yonetimi ve iyile§tirme faaliyetleri 1 77,00 1 8 1 ,82 2,72 0,94 0,03 
in§aat 1 89,44 1 98,73 4,90 8 ,15  0,40 
Toptan ve perakende ticaret 156,47 1 68,58 7,74 1 1 ,49 0,89 
Ula§tirma, depolama 1 33,56 141 ,57 6,00 7,87 0,47 
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 1 70,12 1 76,46 3,73 2,83 0, 1 1  
Bilgi ve ileti§im 1 37,35 1 42,72 3,91 2,40 0,09 
Finans ve sigorta faaliyetleri 1 57,79 1 69,93 7,69 2,98 0,23 
Gayrimenkul faaliyetleri 120,67 123,55 2,39 7,73 0,1 8  
Mesleki, bilimsel v e  teknik faaliyetler 145,77 169,54 1 6,3 1 2,36 0,39 
idari ve destek hizmet faaliyetleri 1 69,86 1 94,59 14,56 2,83 0,41 
Kamu yonetimi ve savunma; zorunlu sosyal giivenlik 1 14,91 1 1 6,21 1 , 1 3  4,34 0,05 
Egitim 1 32,59 137,64 3,8 1 4, 1 1  0,16 
insan saghgi ve sosyal hizmet faaliyetleri 1 22,73 124,67 1 ,58 2,45 0,04 
Kiiltiir, sanat, eglence, dinlence ve spor 1 53,42 1 60,28 4,47 0,93 0,04 
Diger hizmet faaliyetleri 137,75 1 3 1 ,85 -4,28 0,95 -0,04 
Hanehalklanmn i§verenler olarak faaliyetleri 1 33,65 1 3 1 ,39  -1 ,70 0,05 0,00 
Sektorler toplarm 143,04 1 5 1 ,06 5,60 88,12 4,94 
Vergi-siibvansiyon 153,24 1 67,86 9,54 1 1 ,88  1 , 13  
GSYH 144,12 1 52,86 6,06 

(•) Y1lhk zincirleme hacim endeksi. 
Kaynak: TOIK. 

Temel fiyatlarla hesaplanan katma deger, iiretim faktorlerinin elde ettigi geliri verir ve fak
tor maliyetiyle GSYH olarak adlandmhr. Tabloda Vergi-subvansiyon kaleminin aynca verilmesi, 
faktor maliyetiyle GSYH biiyiikliigiine kolayca eri§ilmesine imkan saglamaktadir. Ornek olarak 
tablodan, 2015  y1h i�in faktor maliyetiyle GSYH'mn 2.060 milyar TL, GSYH'mn ise 2 .338 mil
yar TL olarak ger�ekle§tigi goriilmektedir. 

GSYH biiyiimesini degerlendirirken kullamlabilecek faydah bir analiz teknigi, sektorlerin 
biiyiimeye yapt1g1 katk1y1 ayn§tirmaktir. Ornek olarak 2014 ve 2015  ydlan i�in sektor biiyiime
leri ve her sektoriin biiyiimeye yapt1g1 katk1ya Tablo 2.2'de yer verilmektedir. 

Tabloda ilk iki siitunda 2014 ve 2015  y1llarmda iiretim yontemi kullamlarak hesaplanmt§ 
zincirleme hacim endeksi (sabit fiyatlarla GSYH) degerleri, ii�iincii siitunda her bir alt kalemdeki 
biiyiime oranlan, dordiincii siitunda ise alt kalemlerin GSYH i�inde ald1klan pay verilmektedir.51 

51 GSYH i�indeki paylar 201 5  y1h cari fiyatlarla GSYH'ya gore hesaplanm11t1r. 
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Her bir alt kalemin biiyiime oram ile o kalemin GSYH i�inde ald1g1 paym �arp1m1, be§inci siitun
da yer alan biiyiime oramna katk1y1 gostermektedir. Biitiin alt kalemlerin biiyiime oranma katk1-
lanmn toplam1 ise yakla§1k olarak GSYH biiyiime oramna e§ittir.52 

Tabloya gore Tiirkiye ekonomisi 2015 yilmda % 6,06 biiyiime kaydetmi§, aym donemde 
imalat sanayinde iiretim artI§I ise % 5,86 diizeyinde ger�ekle§mi§tir. imalat sanayindeki iiretim 
artl§IDI, imalat sanayinin GSYH i�indeki ag1rhg1 ile �arpt1g1m1zda imalat sanayinin biiyiimeye 
katk1sma ula§mz (5,86 x 0,1 671 = 0,98) .  Bir kalemin ekonomi i�indeki ag1rhg1 ne kadar biiyiik
se, o sektoriin biiyiimeye yapacag1 katk1 da o kadar fazla olacakt1r. Ornegin Mesleki, idari ve des
tek hizmet faaliyetleri kalemi incelenen donemde yiiksek oranda biiyiimesine ragmen, bu kalemin 
toplam iiretim i�indeki paymm daha smirh olmas1, bu kalemin biiyiimeye katk1smm daha dii§iik 
seviyede kalmas1 sonucunu dogurmu§tur (% 0,39 ) .  imalat sanayi ve Toptan ve perakende ticaret 
gibi biiyiik �aph sektorler, GSYH biiyiimesini siiriikleyen sektorler olarak one �1kmaktad1r. 

Zincirleme hacim endeksi ile aym serinin mevsim ve takvim etkilerinden armdmlm1§ deger
lerine Grafik 2.2'de yer verilmektedir. Tarim iiretiminin biiyiik boliimiiniin ii�iincii �eyrekte ger
�ekle§mesi, in§aat faaliyetlerinin yaz aylarmda yogunla§mas1, turizm hizmetlerinin yaz mevsimin
de tepe noktasma ula§mas1, 1smma ihtiyacma bagh olarak enerj i tiiketiminin k1§ aylarmda yiiksel
mesi gibi mevsimsel etkiler, GSYH degerlerinin yil i�inde dalgalanmas1 sonucunu dogurmaktad1r. 
Ge�mi§ veriler, yil i�erisinde en yiiksek iiretimin 3. �eyrekte, en dii§iik iiretimin ise 1 .  �eyrekte ger
�ekle§tigini gostermektedir. 

1998 y1lmdan bu yana ge�mi§ GSYH degerlerine bakt1Sim1zda, 1 999-2001 doneminde ya
§anan iki biiyiik daralmanm ardmdan 2007 y1lma kadar siiren istikrarh bir geni§leme doneminin 
ya§and1g1 goriilmektedir. Bu tarihte ba§layan kiiresel krizin Tiirkiye'de de etkisini gostermesiyle 
birlikte iktisadi faaliyet h1zla gerilemi§, bu donemi de 2009 y1h ortalarmdan ba§layan, iiretim dii
§ii§iiniin telafi edildigi bir toparlama donemi izlemi§tir. 

Harcama Yontemiyle Gayrisafi Yurt i�i Hastla 
Harcama yontemiyle GSYH, iilke sm1rlan i�inde yarat1lan toplam katma degerin harcama tiiriine 
gore kmhm1m veren, bir ekonomide belli bir donem siiresince tiiketime ve yatmma yonelik yap1-
lan tiim nihai mal ve hizmet harcamalarmdan, ithal edilen mal ve hizmetlere yap1lan odemeler �·
kanlarak elde edilen bir milli gelir sunumudur.53 Oretim yontemiyle GSYH iktisadi faaliyeti arz yo
niiyle ele ahrken, harcama yontemiyle GSYH, toplam iiretimi talep tiirleri kmhmmda vermektedir. 

Oretilen her bir mal ve hizmet, tiiketim ve yatmm olmak iizere- iki farkh amaca yonelik ola
rak kullamlabilir. Tiiketim bir mah kullanarak kullamm degerini yok etmeyi ifade ederken, yat1-
nm, iiretime yonelik olarak sermaye stokuna yap1lan her tiirlii ilave anlamm1 ta§Ir. Bu kapsamda 
iiretkenligi olumlu yonde etkileyen, kaynaklarm daha iyi kullamlmalanm saglayan, iiretim fak-

52 Zincirleme hacim endeksinin alt kalemleri GSYH toplammdan bag1ms1z olarak hesapland1gmdan, biiyiime oramna katk1la
rm toplam1 GSYH biiyiime oramndan az miktarda sapma gosterebilir. 

53 Harcama Yontemiyle GSYH, Metaveri, TOIK. 
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GRAFiK 2.2 
Mevsim Etkilerinden Anndmlrru1 ve AnndmlmaIJl1' Zincirleme Hacim Endeksleri 
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GSYH Mevsim ve takvim etkisinden armdmlm1f GSYH 

Kaynak: TOIK. 

torlerinin verimliligini �ogaltan, kapasite art1rmak, teknoloji geli§tirmek, yeni pazarlar aramak gi
bi gelecekte iiretimi artmc1 her tiir faaliyet yatmm niteligindedir.54 Bunlara ilave olarak devletin 
yapt1gi harcama ve yatmmlar, bu kalemlerle ilgili kararlar piyasa mekanizmas1 tarafmdan veril
medigi i�in, milli gelir i�inde ayn bir harcama kalemi altmda gosterilmekte, boylece d1§a kapah 
bir ekonomide milli gelirin kmhm1 §U temel denklikle ifade edilmektedir:55 

Y = C + G + I  ( 1 )  

K1saca kapah bir ekonomide yaratdan toplam gelir ya bireyler tarafmdan tiiketilir, ya ya
tmma yonlendirilir ya da hiikiimet tarafmdan harcamr. 

54 Giinliik dilde yatmm olarak adlandmlan, k ifilerin varhklarm1 gelir elde etmek amac1yla finansal enstriimanlara yonlendir· 
mesi, iktisadi anlamda yatmm degil tasarruftur. 

55 Y toplam iiretimi, C tiiketim harcamasm1, G hiikiimet harcamas1m, I yatmm harcamasm1 ifade etmektedir. 



milli gelir g�stergeleri 41 

Di§a a\1k bir ekonomide ise, yurt i\inde ger\ekle§en uretimin bir k1sm1 yabancdarca yurt 

di§mda kullamhrken, yurt i\inde ger\ekle§en harcamalarm bir k1sm1 da yabanc1 mallara yonelir. 

Di§ dunyayla ili§kiler de dikkate almd1gmda, d1§a a\1k bir ekonomide yurt i\i uretim, harcama 

rurlerine gore §U kmhmda sunulmaktadir.56 

Y = C + G + I + (X - M) (2) 

Bu denklige gore uretilen mal ve hizmetlerin bir k1sm1 bireylerce tuketilmekte, bir k1sm1 ya
tmm i\in kullamlmakta, bir k1sm1 devlet\e harcanmakta, ihracatm ithalat1 a§an k1sm1 ise yurt d1-
§mdaki tuketicilerce talep edilmektedir. (Denkligin parantez i\indeki son kalemi (X - M), ihraca
tm ithalat1 a§an k1sm1m yani net ihracat1 gosterir. )  Yurt i\inde uretilip ihra\ edilen mal ve hizmet
ler GSYH'ya dahildir ve toplam gelirin bir bile§enidir. Buna kar§m yurt d1§mda uretilip ithal edi
len mallar, ithal ulkesinin GSYH'smm bir par\as1d1r ve ithalat\l ulkenin GSYH'smdan du§ulme
lidir. thracatm ithalat1 a§an k1sm1, yurt i\inde uretilmesine ragmen yurt d1§mdaki talebe cevap ve
ren karma deger uretimini ifade eder. 

Toplam uretimin talep yonunden incelenmesine imkan saglamak uzere haz1rlanan harca
ma yontemiyle GSYH, TOtK tarafmdan yukanda a\1klanan teorik \er\eveye uygun olarak tuke
tim, yatmm, devlet harcamalan ve net ihracat ana kmhmlarmda derlenmekte ve toplam uretimin 
bu dart farkh harcama turu arasmda nas1l bolu§turuldugunu gostermektedir. Tuketim, yatmm ve 
hukumet harcamalan yurt i\i talebi olu§tururken, di§ ticaret fazlas1 net yurt d1§1 talebin ifadesidir. 

Hesaplamada yatmm ama\h yap1lan harcamalarm yatmm kalemi altmda, tuketim ama\h 
yap1lan harcamalarm ise tuketim kalemi altmda toplanmas1 esas olmakla birlikte, uygulamada 
herhangi bir harcamamn tuketim amac1yla m1 yoksa yatmm amac1yla m1 yap1ld1gmm tespiti 
onemli bir sorun olarak kar§1m1za \tkmaktadir. Soz gelimi bir bilgisayarm hangi ama\la satm 
almd1gmm, bunun tuketim i\in mi yoksa bir uretim faaliyetinin desteklemesi i\in mi kullamlaca
gmm tespit edilmesi her zaman mumkun degildir. Bu sorunun \Ozumu adma hesaplamada, her 
bir maim tuketim ya da yatmm mah olarak sm1flanmas1 ve bu mallara yonelik yap1lan nihai har
camalarm siras1yla tuketim ve yatmm harcamas1 olarak degerlendirilmesi yoluna gidilmektedir. 
Ornegin ekmek bir tuketim mah iken ekskavator bir yatmm mahd1r. Bunlardan ilki i\in yapdan 
harcamamn tamam1 tuketim, ikincisi i\in yap1lan harcamanm tamam1 ise yatmm harcamas1 ola
rak hesaplamaya katihr.57 Devletin herhangi bir mala yapt1g1 harcamalar ise her halukarda dev
let harcamas1 kaleminde gosterilir. 

. 
Ote yandan baz1 mallar hem tuketim ama\h, hem de yatmm ama\h kullamlabilmektedir. 

Ornegin ki§isel kullamm amac1yla alman bir minibus tuketim kalemi (C) i\inde, resmi hizmete 
mahsus minibus devlet harcamalan (G) i\inde, ticari ama\la kullamlmak uzere satm alman mini-

56 X ihracat, M ithalat tutanm ifade etmektedir. 
57 Tiiketime ve yatmma konu olan mallarm belirlenmesinde Classification by Broad Economic Categories (BEC) isimli sm1flan

d1rma sisteminden faydalamlmaktad1r. 
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biis ise yatmm harcamalan (I) i�inde gosterilmelidir. Bu tiir mallara yapdan harcamalarm harca
ma tiirleri altmda dag1tdabilmesi i�in hesaplamalarda onceden belirlenen �e§itli katsay1lardan fay
dalamhr. Her bir mal i�in tiiketim ve yatmm miktan, o mala yapdan toplam harcamamn belirle
nen bu katsaydarla �arp1lmas1 sonucu elde edilir. Soz gelimi hem tiiketim hem de yatmm ama�h 
kullamlabilen bir mal % 30 ihtimalle tiiketim ve % 70 ihtimalle yatmm amac1yla satm ahmyor
sa, GSYH sunumunda bu mala yap1lan harcamanm % 30'u tiiketim harcamas1, % 70'i ise yat1-
nm harcamas1 olarak kaydedilir. Buna gore GSYH i�indeki yatmm harcamalan kalemi aslmda 
liigat anlammdaki yatmm miktarmdan �ok, yatmm mah olarak belirlenen mallara yonelik top
lam harcamay1 gostermektedir. 58 Tiiketim mah olarak belirlenen mal ve hizmetlerin bir k1smmm 
yatmm i�in, yatmm mah olarak belirlenen mal ve hizmetlerin bir k1smmm ise tiiketim i�in kulla
mhyor olmas1 miimkiin olabilecegi gibi iki ama�la da kullamlabilecek mallar i�in tahmini olarak 
belirlenen katsaydarm her zaman dogru degeri yans1tt1g1 da ileri siiriilemez. 

Harcama yontemiyle GSYH TOtK tarafmdan �eyreklik donemlerde (2) no.lu denklemde be
lirtilen kmhma uygun olarak yay1mlanmaktadll'. 2015 y1h i�in, harcama yontemiyle hesaplanm1§ 
cari fiyatlarla GSYH tahminlerine Tablo 2.3'te yer verilmektedir. Tabloda yer alan ilk dort ana ba§
hk sll'as1yla milli gelir denkligindeki dort harcama kaleminin say1sal biiyiikliigunii ifade etmektedir. 

A�1klanan GSYH tablosunun ilk kalemi olan Yerle�ik Hanehalklarznzn Tuketimi,59 (2) 
no.lu denkligin ilk bile§eni olan tiiketim (C) degi§kenine kar§ihk gelir. Yerle§ik ki§ilerin yapt1gi 
biitiin harcamalara, yurt i�i ya da yurt di§mda iiretilmesine bakdmaks1zm bu kalem altmda yer 
verilmektedir. 60 

TABL0 2.3 
2015 Ytl1 iQ.n Harcama Yontemiyle GSYH (cari fiyadarla milyon TL) 

Kaynak: TO:tK. 

Gayrisafi yurt ilji has1la 

1. Y erle§ik hanehalklarmm tiiketimi 
2. Devletin nihai tiiketim harcamalan 
3. Gayrisafi sabit sermaye olu§umu 
4. Net mal ve hizmet ihracat1 

Mal ve hizmet ihracan 
Mal ve hizmet ithalan (-) 

5. Stok Degi§meleri 

58 Kullamlan mal ak1m yonteminin ayrmt1lan ic;in bkz. Vu (201 1 ). 

2.337.530 

1 .4 1 1 .9 1 1 
324.404 
694.690 
-61 .398 
545.372 
606.770 
-32.077 

59 2009 temel y1lh seride bu ba§hgm tam ad1 Yerle�ik hanehalk1 ve hanehalk1na hizmet eden kar amac1 olmayan kurulu�larin 

nihai tuketim harcamas1 olarak gei;mektedir. 
60 Sann alman iiriin, uzunca bir siire kullamlsa bile istatistiklerde tiiketim harcamas1 iiretimin tamamland1g1 y1lda gerc;ekle§mif 

kabul edilir. Ornegin 201 2  y1lmda satm ahmp iii; y1l kullamlan bir palto yalmz 201 2  y1lmm milli gelirinde gosterilir. Dolay•· 

s1yla belirli bir donemde gerc;ekle§en tiiketim, yani bir maim kullamlarak kullamm degerini kaybetmesi, o donemde gerc;ek· 
le§Cn tiiketim harcamas1 tutanyla her zaman o�meyebilir. Milli gelir hesaplamasmda kullamlan bu kay1t i lkesi, milli gelir 
gostergelerinin, toplum refahma nispetle daha fazla dalgalanmasma sebebiyet vermekredir. 
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Yerle§ik hanehalklarmm tiiketim tutarlan, tiiketim amacma gore Tablo 2.4'te yer alan alt 

kmhmlarda TOiK tarafmdan aynca yay1mlanmaktad1r.61 Tablodan, Tiirkiye'de tiiketim harca
malan i\inde ilk ii\ siray1 alan 

- Gida ve alkolsiiz i\ecekler, 
- Ula§ttrma ve 
- Konut, su, elektrik, gaz ve diger yak1tlar 

kalemlerinin, toplam tiiketim harcamalarmm yansmdan fazlasm1 olu§turdugu goriilmektedir. 
(Konut, su, elektrik, gaz ve diger yak1tlar kalemi, sayfa 30'da a\1kland1g1 iizere ki§inin ikamet et
tigi kendi konutunun izafi kirasm1 da kapsar. ) Ki§isel harcama gruplan i\inde egitimin son sirada 
yer almas1 ve toplam harcama i\inde ald1g1 dii§iik pay, biiyiik oranda ozel egitim kurumlarmm 
yaygm olmamasmdan kaynaklanmaktadir.62 

TABL0 2.4 
Yurt i� Tiiketimin Sektorlere GOre Kmlum (2015)  

Y erle1ik hanehalla ve hanehalkma hizmet eden kir amaa olmayan 
kurulu1lann nihai tiiketim harcamas1 

G1da ve alkolsiiz i�ecekler 
Alkollii i�ecekler, tiitiin ve narkotik maddeler 
Giyim ve ayakkab1 
Konut, su, elektrik, gaz ve diger yak1tlar 
Mobilyalar, evde kullarulan ekipmanlar ile rutin ev bak1m ve onanm1 
Saghk 
Ula1t1rma 
Haberle1me 
Eglence ve kiiltiir 
Egitim 
Lokantalar ve oteller 
<;:e1itli mal ve hizmetler 
Toplam 

Kaynak: TOIK. 

Tutar 
(milyon TL) 

321 .262 
44.289 

1 1 0.756 
23 1 .894 
1 1 9.974 

3 1 .256 
237. 168  

49.522 
84.471 
22.856 

1 1 5 .239 
1 14.782 

1 .483.475 

Oran (%) 

21 ,66 
2,99 
7,47 

1 5,63 
8,09 
2,1 1 

1 5,99 
3,34 
5,69 
1 ,54 
7,77 
7,74 

100,00 

Tiiketim harcamalarmm bu alt kmhm1, farkh sektorlerin toplam tiiketim i\indeki onemini 
yans1tmanm yam ma, iktisadi canhhk hakkmda da bilgi saglayan bir gosterge sunmaktad1r. Ko
nut, su, elektrik, gaz ve diger yakztlar ba§hg1 gibi temel ihtiya\ maddelerini i\eren tiiketim harca
malan iktisadi konjonktiirden bag1ms1z hareket ederken, Eglence ve kultur ya da Lokanta ve otel-

61 Bu s1mflamada COICOP sm1flama standard1 kullamlmaktad1r. 
62 Tiirkiye'de tiiketim harcamalarma yonelik diger bir veri kaynag1 ise Hanehalk1 Biit�e Anketi'dir (bkz. <;:er�eve 2.6) .  Tiirleri

ne gore y1lhk tiiketim harcama tutarlarma http://tuikapp.tuik.gov.tr/gelirdagitimapp/menu.zul sayfasmdan ula1ilabilir. 
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/er gibi harcama kalemleri, ekonomideki canhhktan onemli ol�iide etkilenir. Bu anlamda degi§ik 
harcama tiirlerindeki dalgalanmalar, i�inde bulunulan iktisadi konjonktiire de l§Ik tutar.63 

Tiiketim seviyesinin hangi faktorlerce belirlendigi, iktisat yazmmda �ok�a tart1§ilm1§ konu
lardan biridir. Tiiketim davram§larma ili§kin en me§hur ii� hipotez olarak Keynes'in mutlak gelir 
hipotezi, Modigliani'nin ya§am dongiisii hipotezi ve Friedman'm siirekli gelir hipotezi siralanabi
lir. Bunlardan ilki tiiketim seviyesini cari gelirin bir fonksiyonu olarak kabul ederken, diger iki go
rii§ tiiketim kararlanmn, hayat boyunca elde edilmesi beklenen gelire gore §ekillendigini ileri sii
rer. 64 Tiiketimi belirleyen etkenlerin ortaya konmas1, durgunluga kar§I uygulanmak iizere geli§ti
rilen politika onerilerini de etkileyen bir faktordiir. Tiiketimin cari gelire gore belirlendigi model
lerde tiiketimi artmc1 politikalarla gelir seviyesinin etkilenebilecegi ileri siiriiliir. Tiiketimin daha 
uzun bir zaman perspektifi i�inde belirlendiginin kabul edilmesi halinde ise aktif bir talep politi
kasmm iiretim seviyesi iizerinde bir etkisi olmayacag1 sonucuna ula§ihr.65 

Harcama yontemine gore GSYH'mn ikinci ana kalemi olan Devletin Nihai Tuketim Har
camalart, milli gelir denkleminde kamu harcamalan (G) bile§enine denk gelmektedir. Oretim ne
ticesinde elde edilen gelirin devlet tarafmdan harcanan k1sm1m gosteren bu kalem, devlet hizmet
lerinin yerine getirilebilmesi i�in devlet tarafmdan istihdam edilen personele yonelik maa§, iicret 
ve sosyal yard1mlar ile bu hizmetleri iiretmek i�in diger sektorlerden satm alman mal ve hizmetle
re ili§kin harcamalan i�erir. (Devlete ait binalarm amortisman degerleri de harcama olarak deger
lendirilmekte ve bu kaleme dahil edilmektedir. )  Devlet harcamalarmm hesaplanmasmda; genel 
biit�eli kurulu§lar, ozel biit�eli kurulu§lar, mahalli idareler, sosyal giivenlik kurulu§lan, bag1ms1z 
biit�eli devlet kurulu§lan ve fon idareleri dahil olmak iizere kamu kesiminin tamam1 kapsama 
almmaktad1r66 (Kamu kesimini olu§turan yapilar i�in bkz. 7 Kamu Ekonomisi) .  

Tiirkiye uygulamasmda GSYH'nm devlet harcamalan kalemi, kamu kesimi tarafmdan ya
p1lan harcamalarm tamam1 yerine yalmz cari harcamalan kapsamas1yla diger baz1 iilke uygula
malanndan aynlmaktad1r. iktisat�1lar tarafmdan kamu harcamalan tabiri genellikle, harcamanm 

63 Tiiketim mallarma yiinelik harcamalar zaman zaman dayamkh tiiketim mallar1 ve dayamkstz tiiketim mallar1 ayr1mmda incele
nebilmektedir. Temel ihtiyat; maddelerini kapsayan dayamks1z tiiketim mallarma olan talep istikrarh bir seyir izlerken, dayamk
h tiiketim mallar1 talebi, tiiketici giivenine bagh olarak dalgalanma giisterir. ileride Oretim ve lktisadi Canli/1k ba§hgmda ince
leyecegimiz sanayi iiretim endekslerinden bu mal gruplarmm iiretim trendleri ayhk olarak izlenebilmektedir (bkz. <;:ert;eve 3.3 ). 

611 Friedman ( 1 957), Modigliani ( 1 966) .  Bunlara, tiiketim kararlarmda gelecek ku§aklarm refahmm da giiz iiniinde bulundurul
dugu yiiniindeki tezi de ekleyebiliriz. Barro ( 1 974) .  

Tasarrufa ili§kin kuramsal yakla§imlarm bir iizeti it;in bkz. <;:olak-Oztiirkler (201 2), Sherman ( 1 99 1 ), s. 83-1 07. 
65 Gelir d1§mda ki§isel servetin ve tiiketici giiveninin de tiiketim davram§lan iizerinde etkili oldugu ileri siiriilebilir. Varhk fiyat

larmm artttg1 diinemlerde ki§iler kendilerini daha zengin hissederek tiiketime yiinelirler. Dolaymyla gayrimenkul degerleri
nin yiikselmesi ya da alnn fiyatlarmm artmas1 gibi ki§isel serveti etkileyen fiyat degi§imleri de tiiketimi olumlu etkileyecektir. 
(Ornegin bk,z. Slacalek (2009) . )  Tiiketici beklentilerinin, tiiketim harcamalarim etkileyen temel faktiirlerden biri oldugu da 
s1k s1k vurgulanmaktad1r. Buna giire tiiketicilere iyimserlik a§tlamak da durgunluga kar§t kullamlabilecek bir politika iinle
midir. 

66 Kamu harcamalarmm hesaplanmasmda, diiner sermayelerin mal ve hizmet ahmlarmm tamamt kamu harcamast olarak de
gerlendirilmektedir. (Bu harcamalarm iinemli bir k1sm1m Saghk Bakanhg1 ve iiniversite hastanelerinin ilat; ve saghk malzeme
si ahmlar1 olu§turmaktad1r. ) Bedeli daha sonra bireylerden tahsil edilen bu tiir harcamalarm kamu harcamast yerine tiiketiin 
harcamas1 olarak degerlendirilmesi ve istatistiklere bu §ekilde yansmlmas1 gerektigi ileri siiriilebilir. 
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niteligine bak1lmaks1zm, kamunun cari harcamalan ve yatmm harcamalanmn toplam1 anlamm

da kullamhr. Buna uygun olarak baz1 iilkelerin GSYH sunumunda hiikiimet harcamalan kalemi, 

devletin yatmm ve tiiketim harcamalarmm toplamma kar§ihk gelmekte, yani devletin gen;ekle§

tirdigi yatmmlar yatmm (I) degi§keninin degil, devlet harcamas1 (G) degi§keninin bir par\as1 ola
rak kabul edilmektedir. Kamu yatmmlarmm kamunun cari harcamalan kadar verimsiz oldugu
nu ima eden bu sistemde yatmm (I) dendigi zaman ozel yatmm harcamalan anla§ilmaktad1r. 
TOiK sunumunda ise Devletin Nihai Tuketim Harcamalarz kalemi sadece cari harcamalan yan
sitmakta, kamunun yatmm harcamalan ise a§ag1da inceleyecegimiz Gayrisafi Sabit Sermaye Olu
�umu kalemi altmda verilmektedir. Devletin hangi harcamalarmm yatmm, hangi harcamalarmm 
tiiketim oldugunu belirleyen kriter ise, ki§isel tiiketim harcamalarmda kullamlan ve yukanda 
bahsi ge\en kriterlerden temelde farkh degildir. 

Kamu giderleri arasmda, cari harcamalar ve yatmm harcamalanyla birlikte ii\ temel har
cama kaleminden birini te§kil eden transfer giderleri ise milli gelir gostergelerine dahil edilmez. 
Biit\ede bir kamu gideri olarak kaydedilen transfer odemeleri herhangi bir iiretim kar§1hg1 olma
y1p, satm alma giiciiniin kamudan ozel sektore aktanm1 niteligi ta§1d1gmdan, GSYH'y1 etkileme
yen bir gider tiiriidiir67 (Transfer harcamalan i\in bkz. 7 Kamu Ekonomisi). 

Harcama yontemiyle GSYH'mn ii\iincii bile§eni olan Gayrisafi Sabit Sermaye Olu�umu 
kalemi, kamu ve ozel sektor tarafmdan sabit sermaye stokuna ilave olarak yap1lan harcamalan 
gostermekte ve kabaca (2) no.lu denklikteki yatmm harcamalarma (I) kar§1hk gelmektedir. (As
lmda yatmm (I) genelde sabit sermaye yatmm1 ve stok yatmmlarmm toplam1 olarak ifade edilir. 
Gayrisafi Sabit Sermaye Olu�umu ise yalmz sabit sermaye yatmmlanm vermekte, stok degi§imle
ri ise a§ag1da inceleyecegimiz Stok Degi�imleri kaleminde aynca gosterilmektedir . )  

Yatmm harcamalan genelde gelecekteki iiretim kapasitesini art1rmak iizere yalmz §irketler 
ve kamu kesimince yap1lan harcamalardan olu§makla birlikte bunun onemli bir istisnas1m konut 
ahmlan te§kil eder. Milli gelir muhasebesinde konut bir yatmm mah olarak degerlendirilmekte ve 
ger\ek ki§ilerin konut ahmlan tiiketim degil yatmm harcamas1 olarak kabul edilerek GSYH su
numunda Gayrisafi Sabit Sermaye Olu�umu ba§hg1 altmda gosterilmektedir. 

Yatmm harcamalanmn hangi bile§enlerden olu§tugu TOiK tarafmdan aynca duyurulmak
ta olup, 201 5 y1h i\in yatmm tiirii kinhmmda harcamalar Tablo 2.S 'te gosterilmektedir. Yatmm
lar i\inde en yiiksek paym in§aat yatmmlarmda ger\ekle§tigi, sanayinin geli§iminde en onemli 
faktor olan makine ve te\hizat yatmmlarmm ise in§aat harcamalarmm gerisinde kald1g1 goriil
mektedir. 

67 1 998 bazh seride kamu harcamalan Maa§ ve ucret giderleri ile Mal ve hizmet alzmlarr olmak iizere iki kalem altmda toplan
maktayd1. Maa� ve iicret giderleri kamu r,;ah�anlar1 lehine devletin katland1g1 tiim parasal giderleri kapsarken, Mal ve hizmet 
ahmlan kalemi ise kamunun iizel sektiirden yapttg1 ahmlarm toplamtm veriyordu. 
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TABL0 2.5 
Gayrisafi Sabit Sennaye Olu,umunun Sektorlere Gore Kmbnu (milyon TL) 

Kaynak: TOiK. 

in,aat 
Makine ve te�hizat 
Diger aktifler 

Toplam 

Tutar 

379.874 
262.979 

5 1 .835 

694.689 

Oran 

54,68 
37,86 

7,46 

1 00,00 

Oretilen yatmm istatistikleri iizerine vurgulanmas1 gereken bir diger nokta, iktisadi anlam
da yatmmm ileride iiretim artI§ma yol a\acak her tiirlii harcamay1 ifade etmesine ragmen GSYH 
hesaplamasmda kullamlan yatmm tammmm sadece sabit sermaye tutanna yap1lan ilaveler ile s1-
mrh kalmas1dir. Ornegin ileride daha yiiksek gelir elde edilmesine hizmet edecek ve iiretkenligi ar
tmc1 etki yaratacak egitim harcamalan, milli gelir muhasebesinde tiiketim olarak degerlendiri
lir. 68 Hizmet sektoriiniin ekonomideki artan ag1rhg1 ve kalifiye insan giiciine olan ihtiya\ goz onii
ne almd1gmda, yatmm harcamalarmm bu dar s1mr i\inde tammlanmas1, hesaplanan gostergelerin 
yatmm ama\h harcamalan yans1tmakta bu a\idan yetersiz kalmasma neden olmaktadir.69 

Yatmm diizeyi ile kalkmma arasmda gii\lii bir ili§ki bulunduguna olan inan\, yatmm dii
zeyini belirleyen faktorlerin de sorgulanmas1 sonucunu dogurmaktad1r. Yatmm diizeyini etkile
yen unsurlar, kalkmma siirecinde takip edilecek politikalarm belirlenmesinde yol gosterici olacak
t1r. Bu konudaki ag1rhkh gorii§, yatmm miktarmm yatmmcmm gelecege giiveni, §irket karhhg1 ve 
kredi kanallarma eri§im ile dogru orant1h, faiz oram ile ise ters orant1h oldugu yoniindedir. ista
tistikler, firmalarm yatmm kararlarmm ozellikle gelecek donemlere ili§kin beklentiler ve risk al
g1smdan etkilendigini dogrulamaktad1r. Ekonominin yava§lad1g1 donemlerde mevcut varhgi ko
ruma giidiisii one \Ikmakta ve yatmmlar azalmakta, risk i§tahmm artt1g1 donemlerde ise piyasa
dan daha fazla pay alma istegi, yatmmlarda artI§ ile kendisini gostermektedir. 

Y atmm harcamalarmm iiretim seviyesi iizerindeki etkisi k1sa ve uzun donemli olmak iize
re iki safhada incelenebilir. ilk olarak yatmm harcamalarmm artmas1 k1sa donemde toplam har
camay1 artirarak iiretimi uyanc1 bir etki yarat1r. Ancak bundan daha onemli olmak iizere, cari do
nemde ger\ekle§en yatmmlar, kapasite art1§1 ve verimlilige katk1s1yla, ilerleyen donemlerdeki iire
tim seviyesi iizerinde de pozitif etki yaratir. Yatmm harcamalarmm istikran, cari donemdeki bii
yiimeyi olumlu etkilemesinin yamnda, ekonominin uzun donemli s1hhatini yans1tan temel para
metrelerdendir. 

Bu noktaya kadar inceledigimiz harcama kalemlerinin toplam1yla tammlanan biiyiikliik (C 
+ G + I), yurt i\i yerle§ik ki§ilerin toplam talebine i§aret eden bir gosterge olarak kullamm alam 

68 Giirtan ( 1 984), s. 73-99. 

69 Farkh iilkelerin yatmm oranlari ile biiyiime oranlari arasmdaki ili§kinin yeterince gii�lii olmamasmm nedenlerinden biri, ya
tmm orammn baz1 iilkelerde hakiki degerinden dii§iik hesaplanmas1 olabilir. 



milli gelir g�stergeleri 47 

bulmaktadtr. Toplam yurt ic;i talebin bile§enlerini yans1tmak iizere GSYH'nm bu ii<; ana kalemi
nin dag1hmma Grafik 2.3 'te yer verilmektedir. Toplam harcamalarm iic;te ikisini olu§turan tiike
tim harcamalan, diger pek c;ok iilkede oldugu gibi Tiirkiye'de de toplam talep ic;inde en biiyiik pa
ya sahiptir. Devlet harcamalan % 1 3 'liik pay ile pek c;ok yiiksek gelirli �lkeye gore nispeten dii
§iik seviyede seyretmektedir. Bunun nedenlerinden biri devletin yatmm harcamalanmn GSYH su
numunda Gayrisafi Sabit Sermaye Olu§umu kalemi ic;inde gosterilmesi olmakla birlikte, kamu 
yatmmlanmn devlet harcamas1 kalemine dahil edilmesi de tabloyu c;ok fazla degi§tirmemektedir. 
Yatmm harcamalan ise toplam talebe % 28 oranmda katk1 yapmaktadir. 

Harcama yontemiyle GSYH sunumunda dordiincii kalemi te§kil eden Net Mal ve Hizmet 
ihracatt kalemi, Mal ve Hizmet ihracatt ile Mal ve Hizmet ithalatt'nm farkm1 ifade etmekte ve (2) 
no.lu denklikte parantez ic;inde gosterilen son bile§ene tekabiil etmektedir (X-M).  ihrac; edilen 
mallar iilke ic;inde iiretildiginden, bu faaliyet sirasmda yarat1lan katma deger GSYH toplammm 
bir parc;as1m olu§turur. ithal edilen mallar ise ba§ka iilkelerde iiretilerek o iilkenin GSYH'sma da
hil olduklarmdan, GSYH hesaplamasmda toplam harcamadan dii§iiliir. Net ihracatm pozitif ol
mas1 iilkedeki iiretimin toplam harcamay1 a§t1gma, negatif olmas1 ise iiretimin yurt ic;i talebi kar-

GRAFiK 2.3 
2015 Y1h i9n Toplam Yurt i� Talep 

Yatmm 
% 28 

( • ) Tiiketim: Yerle�ik Hanehalklanmn Tiiketimi 
Devier Harcamalan: Devletin Nihai Tiiketim Harcamalan 
Yannm: Gayrisafi Sabit Sermaye Olu�umu + Stok Degi�meleri 
Kaynak: TOIK. 

Dev let 
harcamalan 

% 1 3 

Tiiketim 
% 59 
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§ilamakta yetersiz kald1gma i§aret eder.70 Diger bir deyi§le net ihracatm negatif olmas1, iilkenin 
iirettigi katma degerden daha fazla harcama yapt1g1 anlamma gelir. 

Harcama yontemiyle GSYH sunumunun be§inci kalemini ise, donem ba§ma gore mamul 
mal ve hammadde stoklarmdaki degi§imi yans1tan Stok Deffe�imleri kalemi olu§turmaktadir. (Po
zitif deger stok art1§ma, negatif deger ise stok dii§ii§iine i§aret eder. ) GSYH, toplam iiretim mik
tanm belirlemek iizere hesapland1gmdan, iiretilmi§ her mal, o donemde sat1lmam1§ olsa bile GS
YH hesaplarma dahildir. Daha onceki donemlerde iiretilip, sat1§1 cari donemde ger�ekle§en bir 
mal ise, cari donemin degil, iiretildigi donemin GSYH'smda gosterilir. 

Firmalar, talebin iiretim kapasitesini a§mas1 halinde aradaki fark1 kar§ilayabilmek i�in be
lirli bir miktarda mamul mal stoku tuttuklan gibi, iiretim siirecinin aksamamas1 adma da · ham
madde stoku bulundurma ihtiyac1 hissederler. Stok tutulmas1, iiretim ve satI§ siirecinin getirdigi 
bir gereklilik oldugundan, stoklardaki pozitif yonlii degi§im bir tiir yatmm harcamas1 olarak de
gerlendirilmekte ve baz1 iilkelerin GSYH sunumlarmda stok degi§imleri yatmm ba§hgmm bir alt 
kalemi olarak gosterilmektedir.71 Tiirkiye uygulamasmda ise stok degi§imleri ayn bir ba§hk al
tmda verilmektedir. 

Belirli bir seviyede stok bulundurmak iiretim ve sat1§ siire�lerinin ka�1mlmaz bir gerekliligi 
olmakla birlikte, ihtiyacm iizerinde stok bulundurmak da firma a�1smdan ilave bir maliyet unsu
rudur. Buna gore firmalar maliyetine katlanabilecekleri kadar az, mii§teri talebini kar§ilayabile
cek ve iiretimin aksamas1m engelleyecek kadar �ok stok tutma yoniinde gayret gosterirler. Opti
mum stok miktarmm belirlenmesi ise ancak gelecek donem sat1§larmm tahminler �er�evesinde 
ger�ekle§mesi ile miimkiindiir. Buna gore belirli bir donemde stok miktarmm azalmas1 sat1§larm 
firma beklentilerini a§t1g1m, stok miktarmm artmas1 ise talebin firma beklentilerini kar§1lamad1-
gm1 gosterir. Ozetle stok degi§imi, iireticilerin talep beklentileri ile tiiketici talebi arasmdaki uyu
mu ya da fark1 yans1tan, toplam talebin beklentinin iizerinde ya da altmda oldugu yoniinde ipu�
lan i�eren bir gosterge sunmaktadir. 

Stoklardaki degi§imler, iiretimin ilerleyen donemlerde ne yonde geli§ebilecegine ili§kin bil
gi saglayan bir gosterge olarak da kullamc1lara hizmet etmektedir. Stoklar art1yorsa firmalar ge
lecek donemlerde iiretimlerini azaltarak, stoklar azahyorsa ise atil kapasiteyi devreye sokup iire
timlerini art1rarak optimum stok seviyesine ula§mak isteyeceklerdir. Buna gore stoklardaki degi
§im, yalmz talep seviyesini degil, gelecek donemdeki iiretimin yoniinii de i§aret eden bir gosterge 
te§kil etmektedir. 

Stoklardaki degi§imin izlenmesini gerekli kilan bir diger neden ise stok degi§imlerinin, 
firma yoneticilerinin gelecek beklentilerini §ekillendiren bir faktor olmas1d1r. Stoklarm artmas1, 

70 TOIK tarafmdan yay1mlanan GSYH it,;indeki net mal ve hizmet ihracat1 ile TCMB tarafmdan yay1mlanan odemeler dengesi 
it,;indeki net mal ve hizmet ihracat1 farkhhk gostermektedir. Bunun nedeni odemeler dengesinin satt§ tutanm yans1tmasma 
kaqm GSYH'nm katma deger iizerinden hesaplanmas1d1r. 

71 Stoklar zaman zaman planlanm1§ stoklar ve planlanmam1§ stoklar olarak ikiye aynlmakta ve yalmz planlanm1§ stoklarm ya
ttnm kapsammda degerlendirilebilecegi ifade edilmektedir. Milli gelir muhasebesinde ise stok degi1iminin tamam1 yatmm 
olarak tammlanmaktad1r. 
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GRAFiK 2.4 
GSYH i�ndeki Stok Degi1meleri Kaleminin Kiimiilatif Geli,imi 

(2009 fiyadanyla milyar TI) 
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gelecek donemdeki yatmm planlarmm gozden ge�irilmesine yol a�abilir. Stok degi§imlerinin bu 
etkisi, ekonominin gelecekteki canhhgma I§Ik tutan bir gosterge saglama ozelligini peki§tirmek
tedir.72 

Bu noktaya kadar yapt1g1m1z a�1klamalar, stok degi§irnlerinin ekonominin yoniine i§aret 
eden onernli bir pararnetre olduguna vurgu yapmaktad1r. Ancak GSYH i�indeki Stok Degi§im
leri kalerninin bu yonde kullamlabilecek bir goserge olduguna ili§kin ciddi §iiphelerirniz bulun
maktad1r. 1 998 ternel y1lh GSYH serisinde tiiketim, yatmm, karnu harcamalan ve di§ ticarete 
ili§kin toplamlar �e§itli kaynaklardan elde edilen verilerle olu§turulurken, uygularnada stoklar
la ilgili aynca veri derlenmernekte, Stok Degi§imleri kalemi, iiretim yonterniyle GSYH topla
mmdan tiiketim, yatmm, kamu harcamalan ve net ihracatm �1kanlmas1yla elde edilmekteydi. 
Bu hesaplama yontemine bagh olarak Stok Degi§imleri kalemi, ger�ek stok degi§meleri yanm
da, verilerin kaydedilmesinden derlenmesine ve yaym a§amasma kadar ger�ekle§en biitiin hata-

72 Stok yonetim sistemlerinin geli�mesinin, stok seviyeleri ile iktisadi canhhk arasmdaki bag1 zay1flamg1 da ileri siiriilmektedir 
(bkz. Abromovitz ( 1 950)) .  



50 ikinci bHIOm 

(ERc;EVE 2.2 
Tasarruf Oram 

i ktisadm temel kavramlanndan olan tasarruf kabaca, gelirin harcanmayan k1sm1 olarak tammlanabilir. Buna go

re tasarruf, mevcut satm alma giiciiniin gelecekte kullamlmak iizere saklanmasm1 ifade eder. 

Yatmmlann finansmam biiyiik oranda tasarruftara dayand1gmdan, gelir i�erisinde tasarruftarm oram, biiyii

me teorisinde ozel bir oneme sahiptir. Ba�ta Dogu Asya ekonomileri olmak iizere, yiiksek oranh biiyiime ser

gi leyen iilkelerin aym zamanda yiiksek tasarruf oranlarma da sahip olmalan, tasarruforahmm bUyiime iizerin

deki etkisini pratikte de desteklemektedir. 1 

Biiyiimeyi te�vik amac1yla, iktisadi politikalar yoluyla tasarruf oranlanm artirma �abalan oniindeki temel 

engel, tasarruf ah�kanhklannm iktisadi politikalardan �ok toplumsal etkenlerce belirleniyor olmas1d i r. Yiiksek 

faizler, iilkede sosyal sigorta sisteminin zay1f olmas1 ya da iilkenin niifus yap1s1 gibi �e�itli faktorlerin tasarruf 

tercihlerin i  etkiledigi one siiriilmekle birlikte, tasarruf oranm1 art1rmak i�in ahnabilecek politika onlemlerine ili�

kin sunulan re�eteler �ogu zaman sonu�suz kalmaktad1r. 

Tasarruf egil imlerini  ol�iimlemekte, ki�isel tasarruf, kurumsal tasarruf, ozel tasarruf, kamu tasarrufu ve mil

Ii tasarruf olmak iizere birbiriyle baglant1h be� farkh tam mdan bahsedilebilir. 

Ki�ise/ tasarruf, ki�in in harcanabil ir geliri i le donem i�indeki tiiketim harcamalarmm farkm1 ifade etmekte, 

buna paralel olarak ki�isel tasarruf oram, ki�in in  tasarrufunun harcanabilir gelirine oram olarak tammlanmak

tad1r. TO IK tarafindan her y1 l  ger�ekle�tiri len Hanehalk1 Biit�e Anketi kapsammda ki�ilerin tasarruf ah�kanhkla

nna ili�kin derlenen bilgiler, iilkemizdeki ki�isel tasarruf ah�kanhklanna 1�1k tutar niteliktedir.2 

Ozel kesimde ger�ek ki�iler d1�mda �irketler de gelirlerin in bir k1smm1 harcamayarak tasarrufta bulunurlar. 

Sirket karlarmm ortaklara dag1t1lmayan k1sm1 kurumsa/ tasarruf olarak adlandmlmakta, kurumsal tasarrufun 

GSYH'ya pay1 da kurumsal tasarruf oramm vermektedir. Sirketlerin finansal tablolanndan �irket bazmda dag1-

t1 lmayan karlar ogreni lebilecek olmakla birlikte, Tiirkiye'de Ulke genelini kapsayan kurumsal tasarrufa ili�kin 

herhangi bir gosterge yay1mlanmamaktad1 r. 

Yukanda tammlanan, hanehalk1 ve �irketler kesiminin toplam tasarrufu ise oze/ tasarruf olarak adlandm

hr. Ozel tasarruf, ekonominin dinamizmi ve biiyiime potansiyeline i l i�kin temel gostergelerden biridir. 

Yaygm kullamlan bir diger tasarruf tamm1 ,  devletin gelirinden giderlerin in dii�Ulmesiyle elde edilen biiyiik

liigii ifade eden kamu tasarrufudur. Kamu tasarrufu, hangi tiir harcamalann  kamu gideri say1ld1gma bagh ola

rak iki farkh �ekilde tammlanabil ir. Bir grup kam u  tasarrufunu kamu geli rleri ile her tiir kam u  giderin in  fark1 

olarak kabul ederken, diger bir grup ise kamu tasarrufunu,  kamu geli rlerin in  kamunun yalmz cari harcamalan

m a�an k1sm1 olarak tammlamaktad1r. Kamunun yapt1g1 her tiir harcamay1 tiiketim olarak kabul eden gorii�e 

gore kamu tasarrufu toplam kamu fazlasma e�itken,  kamunun tiiketimini  tiiketim mallarma yap1lan harcama

larla sm1rh tutan anlay1�. cari harcamalara yonlendiri lmeyen kamu getirlerin in tamam1m kamu tasarrufu olarak 

gormektedir. Birinci tamm esas almd1gmda, 7 Kamu Ekonomisi ba�hg1 altmda inceledigimiz b!it�e dengesi ya 

da kamu  kesimi bor�lanma geregi olarak adlandmlan biiyUklUk kamu tasarrufunu verrnektedir. lkinci tamma 

gore diizenlenmi� kamu tasarrufu miktan ise y1 lhk olarak Kalkmma Bakanhg1 tarafindan a�1klanan Ekonominin 

1 Rodrik ( 1 998) .  Ore yandan nedenselligin ters yiinde i§ledigi, yani tasarruf oramrun biiyiimeyi desteklemesinden �ok, 
biiyiimenin yiiksek tasarruf oranma yol a�t1g1 yiiniinde giirii§ler de bulunmaktadtr. Ornek olarak bkz. Carroll-Weil 
( 1 994). Tasarruf oramm belirleyen etkenler ve Tiirkiye'de tasarruf orammn geli§imi i�in bkz. Rijckeghem-O�r (2009). 

2 Hanehalk1 Biit�e Anketi i�in bkz. <;:er�eve 2.6. Bu veriler yay1mlanmamakla birlikte TOIK tarafmdan ara§t1rmacdara 
sunulmaktad1r. 
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Gene/ Oengesi tablosundan elde edilebilmektedir.3 

Tasarruf oram denditinde genelde kastedilen bilyllklilk ise, ozel tasarruflar ile kamu tasarrufunun toplam1-

m ifade eden mi/Ii tasa"uftur. 
TUrkiye'nin mi lli tasarruf oranma da yine Kalkmma Bakanhjt1 tarafmdan y1lbk olarak haz1rlanan Ekonomi

nin Gene/ Dengesi tablosundan ula�1labilmektedir." 

3 Bu tabloya http://www.kalkinma.gov.tr sayfasmda G0sterge ve lstatistikler I Resmi lstatistik Programma Katk1lanm1z 
ba§hgmdan ulatdabilir. 

4 Milli tasarruf, ol�iilmesi zor degi§kenler arasmdad1r. Konut harcamalan, egitime yapdan harcamalar, sosyal sigona 
odemeleri gibi onemli yekun tutan baz1 kalemlerin tasarruf say1hp saydamayacag1 tamtmahd1r (bkz. Boskin ( 1 988)) .  

Ian da i<;eren bir dengeleyici kalem niteligi ta§1maktayd1.73 2009 temel yilh GSYH serisi i<;in 
TUiK tarafmdan, stok degi§imlerinin tespiti i<;in aynca veri topland1g1 ve stok degi§imlerinin bu 
verilere dayanarak hesapland1g1 belirtilmektedir. Ancak 2009 temel y1lh GSYH i<;indeki Stok 
Degi§imleri kalemi ile sayfa 1 14'te inceleyecegimiz stok degi§imlerine ili§kin TCMB gostergele
ri ( iktisadi Yonelim Anketi ) arasmda herhangi bir korelasyon bulunmamaktad1r. Dstelik 2009 
temel y1lh GSYH i<;indeki Stok degi�imleri kalemi, Grafik 2.4'te gori.ildi.igi.i i.izere ki.imi.ilatif ola
rak artmaktad1r. Bu §ekilde di.izenli bir stok arti§mm makul olmad1g1 a<;1kt1r. Ozetle GSYH 
i<;indeki Stok degi§imleri kalemi kullamlarak yap1lacak degerlendirmelerde ihtiyath olunmas1m 
tavsiye ediyoruz. 

Gelir Yontemiyle Gayrisafi Yurt i�i Hasda 
Gelir yontemiyle GSYH, bir i.ilkede belirli bir donemde mal ve hizmet i.iretiminden dogan gelirle
rin, yani toplam katma degerin, i.iretim faktorlerince ne §ekilde payla§1ld1gm1 gosteren bir milli ge
lir sunumudur. Bu gosterge, fonksiyonel gelir dag1hm1 olarak da adlandmlmaktad1r. 

Klasik donem iktisat<;ilan i.iretim faktorlerini toprak, emek ve sermaye olarak Slfalam1§, 
neoklasik iktisat<;1lar ise giri§imcilik yeteneginin emekten farkh bir i.iretim faktori.i oldugunu, i.ire
tim i<;in organizasyon kuran bir giri§imcinin, ald1g1 risk kar§1hgmda elde ettigi gelirin ayn olarak 
ele almmas1 gerektigini ileri si.irmi.i§lerdir. Bu dart i.iretim faktori.ini.in, yani toprak, emek, serma
ye ve giri§imciligin toplam i.iretimden ald1klan paylar ise s1ras1yla kira, i.icret, faiz ve kar olarak 
adlandmlmaktad1r. Gi.ini.imi.izde gelir yontemiyle GSYH hesaplamalan da toplam gelirin kira, i.ic
ret, faiz ve kar ti.iri.indeki gelirler arasmda nas1l payla§tmld1g1m gostermek i.izere derlenmektedir. 

Gelir yontemiyle GSYH hesaplamasmda kar§1la§ilan ba§hca sorun, i.iretim faktorlerinin s1-
mrlarmm keskin bir hatla <;izilememesinden kaynaklanmaktad1r. Ornegin yatmm fonu gelirinin fa
iz mi yoksa kar m1 oldugu, kendi i§ yerini i§leten bir ki§inin gelirinin ne kadarmm i.icret ve ne kada-

73 2007 y1lma kadar yay1mlanm1§ olan 1 987 bazh GSYH serisinde stok degi§imleri kaleminin yam s1ra muhasebe dengesini sag
lamak adma aynca bir istatistiki hata kalemi yer almaktayd1. t 987 bazh seride stok degi§imleri ayrica hesaplamyor olmakla 
birl ikte, bu seride de stok degi§imi kaleminin stoklardaki ger�ek degi§imi yans1tmakta yetersiz kald1g1 yoniinde §iipheler bu
lunmaktad1r (hkz. Da§er (2003)) .  
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nnm kar olarak hesaplanmas1 gerektigi gibi konular tart1§maya a�1knr. Buna bagh olarak uygula
mada toplam gelir, iiretim faktorlerinin niteligine gore degil, �ogunlukla eldeki verinin niteligine go
re anlamh olabilecek kategorilere aynlarak hesaplanmaktadrr. Ornek olarak ABD milli geliri; �ah
§an iicretleri, i§ yeri sahibi geliri, §irket karlan, faiz geliri ve kira geliri kmhmmda sunulmaktad1r. 

Tiirkiye'de 1 987-2006 y1llan arasmda GSYH, ii�er ayhk donemlerde TOiK tarafmdan ge
lir yontemi ile de yay1mlanm1§ken, 1 998 temel yilh GSYH serisine ge�ilmesiyle beraber gelir yon
temi ile GSYH hesaplanmasma son verilmi§ti. Bununla birlikte 201 6  y1lmda yap1lan giincelleme
nin ardmdan gelir yontemiyle GSYH yay1mlanmasma tekrar ba§lanm1§t1r. 

TABL0 2.6 
2014 ve 2015 Ytllan i9n Gelir Yontemiyle GSYH 

(cari fiyadarla milyon TL) 

1 i§giiciine yap1lan odemeler 
2 i§letme art1g1 I Karma gelir; briit 
3 Oretim iizerindeki vergiler - Siibvansiyonlar 
3.a Oretim iizerindeki vergiler 
3.b Oretim iizerindeki siibvansiyonlar 

A Gayrisafi katma deger 

4 Oriin iizerindeki vergi - Siibvansiyon 

B Gayrisafi yurt i�i has1la 

5 i§letme art1gi I Karma gelir; net 

6 Sabit sermaye tiiketimi 

C Safi yurt i�i has1la 

A = 1 + 2 + 3  
3 = 3.a + 3.b 
B = A + 4  
5 = 2 - 4  
C = B - 6. 
Kaynak: TOiK. 

2014 

590.558 
1 .220.507 

-2.874 
14 .156 
1 7.030 

1 .808 . 1 90 

236.276 

2.044.466 

923.202 

297.304 

1 .747. 1 62 

2015 Arn, ( % )  

683.729 15,78 
1 .379.254 1 3,01 

-3.229 
1 5.875 
19 . 104 

2.059.753 

277.777 

2.337.530 

1 .036.489 

342.764 

1 .994.766 

2014  ve 201 5  y1llan i�in gelir yontemine gore hesaplanm1§ GSYH biiyiikliikleri Tablo 
2.6'da verilmektedir. Tabloda Gayrisafi Yurt i�i Hasila; 

- i§giiciine Yap1lan Odemeler 
- i§letme Art1gt/Karma Gelir; Briit 
- Vergiler - Siibvansiyonlar 

olmak iizere ii� kalem altmda toplanmaktadrr. l�gi4cune Yapzlan Gdemeler kalemi iiretimde iicret
li emegin paym1 gosterirken bunun d1§mdaki diger faktor gelirleri l�letme Arttgz I Karma Gelir ba§-
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hgi altmda toplanmaktad1r. Vergilerin siibvansiyonlan a§an kism1 ise devletin elde ettigi geliri ver
mektedir. Vergi ve siibvansiyonlar, iiriin ve iiretim iizerinde olmalarma gore tabloda ayn ayn gos
terilmektedir. Faktor gelirlerine yalmz iiretim iizerindeki vergi ve siibvansiyonlarm eklenmesiyle el
de edilen biiyiikliik ise, TOiK tarafmdan Gayrisafi Katma Deger olarak adlandmlmaktad1r. 

Sabit sermaye tiiketimine, yani amortisman degerine gelir yontemiyle GSYH hesaplama
smda aynca yer verildiginden, yay1mlanan tablodan Tiirkiye i�in safi yurt i�i hasila degerlerine de 
ula§ilabilmektedir. Ancak sayfa 26'da belirttigimiz iizere sabit sermaye tiiketimi hesaplamasmm 
�ok giivenilir veriler saglamas1 beklenmemelidir. 

Tablonun onemli bir eksikligi, iicret d1§mdaki gelir tiirlerinin ayn§tmlamamas1drr. Ornegin 
kira geliri, kar pay1 geliri ya da kendi i§inde �ah§an ki§ilerin gelirleri aym kategoride, i�letme Arttgt 
I Karma Gelir ba§hg1 altmda izlenmektedir. i�gijcune Yaptlan Odemeler kalemi ise sadece �ah§tm
lan ki§ilere yap1lan odemeleri i�ermekte, kendi i§inde �ah§anlarm elde ettigi gelir bu kaleme dahil 
edilmemektedir. Dolay1s1yla i�gijcune Yaptlan Odemeler kalemi toplam emek gelirini gostermez. 

f;ER�EVE 2.3 
GSYH GOncelleme �bfmalan 

l ktisadi gostergelerin hesaplanmas1 ic;in gerekli baz1 verilerin ancak yay1m tarihinden sonra elde edilebilmesi, 

gostergelerin i leri tarih lerde revize edilmesin i  gerekli k1labilmektedir. Benzer nedenlerle GSYH tahminleri ic;in 

de zaman zaman gec;mi$ donem verilerinde kiic;iik oranh giincellemelere gidilmesi soz konusu olmaktad1r. Bu

nun yam s1ra, 10-15 y1l gibi daha uzun donemler ic;inde, ekonomik ve sosyal yap1daki degi$ikliklere paralel ola

rak milli gelir hesaplama yontemlerinde de degi$iklikler giindeme gelebilmekte ve daha kapsamh c;ah$malarla 

veri derleme yontemi ve gec;mi$ donem veri lerinde giincelleme yap1labilmektedir. Yeni sm1flama sistemi ya da 

yeni kay1t sistemi  benimsenmesi gibi kapsamh degi$iklikler de ic;erebilen bu tiir giincellemeler, gec;m1$ donem 

verilerinde de, toplam ve sektorel bazda yiiksek oranda degi$imleri beraberinde getirmektedir.1 

Tiirkiye'de, GSYH istatistikleri iizerinde bu kapsamdaki son giincelleme c;ah$mas1 2016 y1lmda tamamlan

m1$ ve c;ah$ma sonucunda o tarihe kadar 1998 temel y1lh hesaplanmakta olan milli gelir serisi, 2009 temel y1l

h olarak giincellenmi$tir. Halihazirda iic;er ayhk donemlerde yay1mlanmaya devam eden 2009 temel y1lh seri

nin, 1998-2016 donemi ic;in hesaplanm1$ olan 1998 temel y1lh seriden yakla$1k %10 oranmda daha yiiksek de

ger ald1g1 goriilmektedir. Benzer kapsamdaki son giincelleme 2008 y1hnda yap1lm1$, bu tarihe kadar 1987 te

mel y1lh olarak hesaplanm1$ GSYH serisinin yerine 1998 temel y1lh serin in hesaplamasma ba$lanm1$tl. Bu giin

celleme s1rasmda GSYH degerlerindeki art1$m % 30 civannda oldugu dii$iiniildiigiinde son g!lncellemedeki de
gi$im daha sm1rh kalm1$tir.2 

2016 y1hnda tamamlanan c;ah$ma ile yontem, kapsam ve sm1flamalarda giincelleme yap1lmasmm d1$mda 
hem kavramsal degi$iklikler soz konusu olmu$ hem de veri kaynaklarmda degi$iklige gidilmi$tir. Hesaplama
larm temel ald1g1 verilerin degi$mesi 2009 ve 1998 temel y1lh serilerin kar$1 la$tmlabil irligini  de engellemekte
dir.3 lki serin in alt kalemleri kar$1 la$tl rlld1gmda, sektorlerin kapsamlannda da onemli degi$iklikler yap1 ld1g1 an
la$1lmaktad1r. 

1 TOIK (2008-b), s. 2-3.  
2 2008 y1hnda yap1lan degi§ikligin ayrmt1lan i�in bkz. Yiikseler (2008) .  
3 Degi§ikliklerin tamam1 i�in bkz. TOIK (2016 ) .  
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Daha once de vurgulad1g1m1z iizere toplam iktisadi faaliyeti ol�en GSYH, bir refah goster
gesi niteligi ta§imaz. Buna kar§m miikemmellikten uzak olsa da ki§i ba§ma dii§en GSYH'dan, iil
kedeki ortalama ki§isel refahm bir ol�iisii olarak zaman zaman yararlamlmaktadir. 

Ki�i BA�INA DU�EN GSYH 
Ki§isel refahm ol�iimlenmesinde gelirin toplam biiyiikliigii kadar pastamn ka� ki§iye pay edildigi 
de onemlidir. TDiK GSYH degerlerinin yam sira, toplumdaki fertlerin ortalama refahmm bir gos
tergesi olmak iizere, GSYH biiyiikliigiiniin y1l ortas1 niifus tahminine boliinmesi yoluyla hesapla
d1g1 ki§i ba§ma dii§en GSYH degerlerini de y1lhk donemlerde yayimlamaktadir.74 

Ki§i ba§ma dii§en GSYH daha �ok iilkeler aras1 kar§1la§t1rmalarda kullamm alam bulan bir 
gosterge oldugundan, genellikle ortak bir para birimi olarak ABO Dolan iizerinden ifade edilmek
te, Tiirkiye'de de cari fiyatlarla ki§i ba§ma dii§en GSYH hem TL hem de ABO Dolan cinsinden 
haz1rlanmaktad1r. 

ABO Dolan iizerinden ki§i ba§ma dii§en GSYH, TL cinsi iizerinden derlenen GSYH dege
rinin ortalama doviz kuru kullamlarak ABO Dolarma �evrilmesi yontemiyle hesaplanmakta, bu 
hesaplama yontemi de Dolar iizerinden ki§i ba§ma GSYH'nm doviz kurlarma bagh olarak onem
li ol�iide oynakhk gostermesi sonucunu dogurmaktad1r. Olkenin yerel para biriminin degerlenme
siyle iilkedeki refah artl§l arasmda k1sa vadede olduk�a zay1f bir bag bulunmakla birlikte doviz fi
yatmdaki dalgalanmalar ABO Dolan iizerinden GSYH'y1 biiyiik oranda etkilemektedir. 

1 998-201 5, donemi i�in TL ve ABD Dolan cinsinden ki§i ba§ma dii§en GSYH degerleri 
Grafik 2.S 'te kar§1la§tmlmaktad1r. Grafikteki ilk seri, hacim endeksi geli§imini, ikinci seri ise, 
Dolar cinsinden GSYH verilerinin, ABD'nin GSYH deflatorii ile indirgenmi§ halini gostermekte
dir. Doviz iizerinden hesaplanan milli gelirin daha fazla oynakhk gosterdigi, ornegin 200 1 y1hn
da doviz fiyatlanmn s1�ramasma bagh olarak Dolar cinsinden GSYH'mn, TL iizerinden hesap
lanan GSYH'dan �ok daha h1zh darald1g1 tablodan izlenebilmektedir. Buna kar§m, 2002-2008 
doneminde doviz fiyatlarmdaki 1hmh art1§, Dolar cinsinden GSYH'mn TL iizerinden hesaplanan 
GSYH'dan daha h1zh yiikselmesine neden olmu§tur. Bu dalgalanmalar, yabanc1 para cinsinden 
GSYH'nm ortalama refah diizeyini yans1tmakta neden yetersiz kald1gm1 gorse! olarak a�1kla
maktad1r. 

Ki§i ba§ma dii§en GSYH'nm bir refah gostergesi olarak kullamm1m s1mrlayan bir diger 
faktor, bu gostergenin iilkenin niifus yap1s1 ile buna bagh iiretim ve tiiketim kapasitesini dikkate 
almadan hesaplanmas1d1r. Heniiz iktisaden iiretken olmayan �ocuklar ve gen�ler ile emeklilik ya
§mm iizerindeki kesimin iiretime kat1lma oranlan ve tiiketim ihtiya�lan smirh oldugundan, bir iil
kenin niifus yap1s1, iiretim ve tiiketim miktanm etkileyen onemli bir faktordiir. Bu anlamda iiret
ken niifusun toplam niifusa orammn farkh oldugu iilkelerin ki§i ba§ma milli gelir kar§1la§t1rmala
n hatah �1kanmlara yol a�abilir. 

74 Oretim Yontemiyle GSYH, Metaveri, TOIK. Bu hesaplamada iilkeye vatanda�hk bag1 ile bagh niifus degil, iilkede yerle§ik 
tahmini niifus dikkate almmaktadtr. 
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GRAFiK 2.S 
TL ve ABD Dolan Cinsinden Milli Gelir 
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ABO dolari iizerinden GSYH 

Ki§i ba§ma milli gelirin, iilkeler arasmda kar§1la§t1rmaya imkan veren bir refah gostergesi 
olarak kullammm1 sm1rlayan temel etken ise bu gostergenin iilkeler aras1 fiyat diizeyi farkhhkla
nm dikkate almamas1dir. Gogu zaman bu sorun, satm alma giicii gostergelerine ba§vurularak 
a§1hr. 

SATIN ALMA GOCO PARiTESiNE GORE GSYH 
Milli gelir gostergeleri, ekonomideki iiretimin degerini o iilkenin fiyat diizeyiyle ol�er. Ancak iil
kelerin genel fiyat diizeylerinin farkhhk gosterdigi, ornegin 1 .000 ABD Dolan kaq1hg1 Tiirk Li
ras1'yla Tiirkiye'de, aym parayla ABD'de almabileceginden daha fazla mal ve hizmet satm alma
bilecegi bilinmektedir. Bu durumda, 1 .000 ABD Dolan geliri olan bir Tiirk vatanda§1, 1 .000 Do
lar gelir elde eden ABD vatanda§mdan maddi anlamda daha miireffeh bir hayat siirer. Bu �er�e
vede iiretim giiciiniin iilkeler arasmda kar§1la§tmlabilmesi i�in, farkh iilkelerin milli gelirlerinin 
ortak bir fiyat diizeyine indirgenmesi gerekir. Aksi halde hesaplanan gosterge, refah diizeyi fark
lanm a�1klamakta yetersiz kalacak, fiyat diizeyi yiiksek olan iilkenin milli geliri de yamlt1c1 bi�im
de yiiksek goriinecektir. 
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Olkeler arasmdaki fiyat farklanm bertaraf ederek daha anlamh bir refah gostergesi elde et
mek iizere, satin alma g;,tcu paritesine gore GSYH kavram1 geli§tirilmi§tir. Satm alma giicii pari
tesine gore GSYH, bir ekonomide iiretilen toplam katma degerin parasal etkilerden armdmld1g1 
ve reel gelire odaklamld1g1 bir milli gelir gostergesidir.75 GSYH'mn satin alma gi,tcu paritesine bo
liinmesiyle elde edilen bu gostergeyi dogru anlamlandtrabilmek i�in oncelikle satm alma giicii pa
ritesinin hesaplanma ilkelerinden k1saca bahsetmemiz gerekiyor. 

Satm alma giicii paritesi, iilkeler arasmdaki fiyat diizeyi farkhhklanm ortadan kaldtrarak, 
farkh para birimlerinin satm alma giiciinii e§itleyen bir degi§im oramdtr.76 Temelde satm alma gii
cii paritesi, ekonomiler aras1 genel fiyat diizeyi farkhhklanm gosteren daha genel ama�h bir katsa
y1 olmakla birlikte, bu katsay1 en �ok GSYH kar§tla§ttrmalarmda kullamm alam bulmaktad1r. 

Satm alma giicii paritesinin hesaplanmas1, kar§thkh paritenin ol�iilecegi iilkelerin tamam1-
m kapsayan geni§ �aph bir �ah§may1 gerektirir. Bu gostergenin hesaplanmasmda ilk ad1m1, kaq1-
la§t1rma yap1lmak istenen biitiin iilkelerde tiiketilen ve ahm sat1m1 yap1lan mal ve hizmetlerden 
olu§an ortak bir mal ve hizmet sepetinin belirlenmesi olu§turmaktad1r. ikinci a§amada, farkh iil
kelerde bu ma! ve hizmet sepetini satm almak i�in gereken harcama tutan, piyasa fiyatlan ile iil
kenin yerel paras1 cinsinden hesaplamr. Bu harcama toplam1 o iilkenin kendi para cinsi iizerinden 
fiyat diizeyinin gostergesi olacakt1r. Son olarak hesaplamaya kat1lan iilkelerden birinin fiyat dii
zeyi 1 degerine e§itlenir ve diger iilkelerde ortak mal ve hizmet sepetine yap1lan harcama tutan 1 'e 
oranlanarak ifade edilir. Mal ve hizmet sepetinin ortalama fiyatmm normalize edilmesiyle ula§t
lan bu oranlar, her bir iilkenin satm alma giicii paritesini verir. 

Satm alma giicii paritesi iilkelerin fiyat diizeylerini yerel para cinsinden verdigi i�in, ancak 
doviz kurlanyla birlikte degerlendirildiginde fiyat diizeyi farkhhklan hakkmda fikir vermektedir. 
Ornek olarak OECO kar§1la§t1rmalarmda ABO'nin fiyat diizeyi 1 ABO Oolanna e§itlenmi§, 201 3  
y1lmda Tiirkiye i�in satm alma giicii paritesi ise OECO tarafmdan 1 , 1 1 olarak a�1klanm1§t1r. Bu
na gore ABO'de 1 ABO Oolarma satm almabilecek mal ve hizmet sepeti Tiirkiye'de 1 , 1 1 TL'ye 
satm almabilmektedir. Aym donemde ortalama doviz kurunun 1 ,90 seviyesinde oldugu goz onii
ne ahnd1gmda, ABO'de gene! fiyat seviyesinin bu donem i�in Tiirkiye'nin % 71 iizerinde oldugu 
anla§tlmaktad1r. ABO'den bir i§ teklifi alan ki§i, ileride pi§man olmak istemiyorsa, teklif edilen 
iicreti degerlendirirken iki iilke arasmdaki fiyat diizeyi farkm1 dikkate alarak karar vermelidir.77 

Satm alma giicii paritesi hesaplamas1, pek �ok iilkenin i§birliginde kapsamh �ah§malan ge
rektirdiginden, bu gostergelerin hesaplamasmda itibarh uluslararas1 kurulu§larca geli§tirilen inisi
yatifler one �1kmaktad1r. Bu baglamda Tiirkiye'nin de dahil oldugu programlar olarak IMF, Oiin
ya Bankasi ve OECO tarafmdan haz1rlanan gostergeler s1ralanabilir. 

75 Satm alma giicii paritesine gore GSYH, bazen reel GSYH olarak da adlandmhyor. 
76 TOIK (2008-c), s. 1 .  
7 7  Bir iilkedeki genel fiyat diizeyi ile o iilke parasmm degeri, pratikte farkh dinamikler sonucunda belirlendiginden satm alma 

giicii paritesi, yerel paramn diger dovizlere gore degerinin bir gostergesi olarak kullamlamaz. Satm alma giicii paritesinin art
mas1, mutlaka yerel paramn deger kazanmasm1 gerektirmez. Dolay1s1y la satm alma giicii paritesi kullamlarak iilkenin reka
bet giicii hakkmda yorum yapmak hatah sonm;lara gotiirebilir ki bu konuya reel kurlar1 incelerken geri donecegiz. 
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(,:ERc;EVE 2.4 
Sabn Alma GOcO Paritesi Kanunu 

Ashnda klasik d1$ ticaret teorisi, i.ilkeler arasmda fiyat dUzeyi farkhhg1 bulunabilecetini kabul etmez. Tek fiyat 

kanununa gore di$ ticaretin serbest oldutu uluslararas1 ortamda, aym UrUnUn iki farkh i.ilkedeki fiyatmm birbi

rine orammn,  bu i.ilkelerin kal'$1hkh doviz kurlarma paralel olmas1 gerekir. Ornejtin ABO'de 1 ABO Oolanna sa· 

t1lan bir maim fiyat1, doviz kurunun 1 USO = 2 TL oldugu durumda, TUrkiye'de 2 TL olmahd1r. TUrkiye'de fiya

tm daha yUksek olmas1 durumunda bu mah ithal etmek karh olacak ve fiyatlar doviz kuru ile uyumlu olana ka

dar dU$ecektir. Uluslararas1 ticaretin serbest olmas1 ve kurlann piyasa tarafmdan belirlenmesi, Ulkeler aras1 fi

yat dUzeyi ile doviz kurlanmn uyumlu olmasm1 temin etmek i�in yeterlidir. 

Tek fiyat kanununun i.ilkenin  genel fiyat dUzeyi i�in genelle$tirilmi$ hali ise satm alma gUcU paritesi kanu

nu olarak adlandmlmaktad1r. Satm alma gUcU paritesi kanununa gore kur degerleri, illkeler arasmdaki nispi fi

yat dUzeyini e$itleyecek $ekilde o1U$Ur. Tek fiyat kanununun her bir mal ve hizmet i�in ge�erli oldutu durum

da i.ilkeler arasmda genel fiyat dUzeyi fark1 da bulunmayacakt1r. Satm alma gUcU paritesi kanunu, fiyat dUzey

lerini e$itleme gorevini di$ ticaretten �ok kur deti$imlerine yUklemektedir. 

Satm alma gUcU paritesi kanunu, mutlak ve nispi olmak Uzere iki farkh $ekilde ifade edilebilmektedir. Mut

lak satm alma gUcU paritesi kanunu illkeler arasmda tek tek mat fiyatlan aym olmasa da, fiyat dUzeylerinin e$it 

olmas1 gerektigini  i leri surer. Nispi satm alma gUcil paritesi kanunu ise, fiyat dUzeylerinin farkh olabilecegini,  

ancak fiyat dUzeylerindeki kal'$1hkh deti$imin her zaman birebir kurlara yans1yacagm1 savunur. 

Ge�mi$ donem tecrilbeleri ve bu konuda yap1lan pek �ok �h$mamn sundutu bulgulann genelde sattn al
ma gUcU paritesi kanununu desteklediti soylenemez.1 Olkelerin sermaye, emek ve ilretim yapdan ile vergi clU
zenlerinin farkhhk  gostermesi, ula$1m maliyeti, di$ ticaret engelleri, rekabet�i olmayan plyasalar ve hizmet ih� 
racmm her zaman mUmkUn olmamas1 gibi nedenlerle i.ilkelerin birbirine oranla flyat dUzeyleri farkbbk giister
mekte, doviz kurlanmn i.ilkeler aras1 fiyat farkhhklanm birebir yans1tt1t1 durumlara nadiren rastlanmaktad1r. Bu 
anlamda satm alma giicil paritesi kanunu doviz kurlarm 1 belirleyen bir kuraldan �ok, kurlan n  genel fiyat dUze

yi farklanm e$itleyecek yonde hareketine yard1mc1 olan faktorterden biri olarak deterlendirilebllir. 

1 Ornegin bkz. <;aglayan - �k (2009), Bozoklu - Yilanct (2010).  

Satm alma giicii paritesi iilkeler aras1 fiyat farkhhklanm yans1tan bir ol�ii olmamn otesin
de, as1l kullamm alamm, fark!t iilkelerin GSYH biiyiikliikleri ve bunlann alt kalemlerinin iilkeler 
arasmda kar§tla§tmlabilir hale getirilmesinde bulmaktad1r. GSYH, satm alma giicii paritesi kulla
mlarak fiyat diizeyi farkhhklarmdan armdmld1gmda, diger iilkelere k1yasla ekonominin biiyiiklii
gii daha gen;ek�i olarak yansittlabilmektedir.78 

2014 y1h i�in se�ilmi§ baz1 iilkelerdeki ki§i ba§ma dii§en GSYH degerleri ile aym iilkelerin 
satm alma giicii paritesine gore ki§i ba§ma dii§en GSYH tahminleri Grafik 2.6'da kar§1la§tml
maktad1r. 20 14 y1h i�in Tiirkiye'de ki§i ba§ma dii§en GSYH TOiK tarafmdan 10.395 ABO Dola
n olarak a�1klanm1§, OECD iilkeleri i�in haz1rlanm1§ satm alma giicii paritesine gore ki§i ba§ma 

78 Satm alma giicii paritesine gore GSYH, kullamlan milli gelir gostergesine gore (cari fiyatlarla ya da sabit fiyatlarla) farkhhk 
gosterebilmektedir. Diinya Bankasi tarafmdan sann alma giicii paritesine gore GSYH hem sabit fiyatla (constant internatio
nal dollar) hem de cari fiyatla (current international dollar) hesaplamrken, TOIK tarafmdan da yay1mlanan OECD veri lerin
de cari fiyatlar kullamlmaktad1r. 
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GRAFiK 2.6 
2014 Yw i9n <;e§idi Olkelerin Ki§i Ba§ma Dii1en GSYH'lan ile Sabo Alma Giicii Paritesine Gore 

Ki1i Baima Dii1en GSYH'lanmn Kar1da§ttrmas1 
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Kaynak: TOIK, OECD. 

Yunanistan Giiney Kore Polonya Tiirkiye OECD 
Toplam 

• Satin alma giicii paritesine gore kiti batma dii"°n GSYH 

dii§en GSYH ise aym donemde 1 9.610  ABD Dolan diizeyinde ger�ekle§mi§tir.79 Buna gore orta
lama bir Tiirk bir yilda, ABO fiyat ortalamasma gore 19 .610  ABO Dolan degerinde mal ve hiz
met satm alabilecek kadar gelir elde etmektedir. (Bu deger, ortalama bir Tiirk'iin 19 .610  ABO 
Dolan gelir elde ettigi anlamma gelmez. )  

Grafikte dikkat �eken bir nokta, iktisadi faaliyetin daha dii§iik seviyede oldugu iilkelerde, 
satm alma giicii paritesinin kullamlmas1 halinde GSYH'nm daha yiiksek goriiniiyor olmas1dir. 
Yiiksek gelirli iilkelerde genelde fiyat diizeyinin daha yiiksek olmasmdan kaynaklanan bu durum, 
satm alma giicii paritesi goz oniine almd1gmda, iilkeler arasmdaki gelir ve refah e§itsizliginin bir 
ol�iide dengelenmesi sonucunu dogurmaktad1r.80 Tiirkiye'nin fiyat diizeyi de yiiksek gelirli iilke
lere gore daha dii§iik oldugundan, satm alma giicii paritesine gore GSYH, ABO Dolan iizerinden 
GSYH'ya gore daha yiiksek �1kmaktad1r. 

Ki§i ba§ma dii§en GSYH'ya oranla daha anlamh bir refah gostergesi olsa da, sann alma gii
cii paritesine gore ki§i ba§ma dii§en GSYH gostergesinin de birtak1m zay1f noktalarmdan bahse
dilebilir: 

79 Milli gelir verileri 1 998 temel y1lh seriden ahnmt§ttr. 
80 Miireffeh iilkelerde gene! fiyat diizeyinin daha yiiksek olmas1, Balassa-Samuleson etkisi olarak biliniyor. 
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Hesaplamaya temel olu§turan mal ve hizmet sepetinin se�iminde, biitiin iilkelerin harcama 
ah§kanhklanm e§it ol�iide yans1tacak bir mal ve hizmet sepeti bulmak miimkiin degildir. Fiyat en
deksi hesaplamalarmda kar§1la§ilan biitiin sorunlarm satm alma giicii paritesi i�in de ge�erli ol
masmm yam sira, satm alma giicii paritesi hesaplamasmda, iilkelerin iktisadi yap1lanndaki fark
bhk da ilave bir sorun olarak kar§1m1za �1kmaktadir. (Fiyat endekslerinin hesaplama yontemleri 
ile bu siire�te kar§1la§1lan problemleri 4 Fiyat Gostergeleri ba§hgmda inceliyoruz. )  

Buna ilave olarak satm alma giicii paritesine gore GSYH, yalmz iiretim seviyesindeki degi
§imden degil, fiyat diizeyi ve harcama yap1smdaki degi§ikliklerden de etkilenmektedir. Satm alma 
giicii paritesine gore GSYH'da goriilen art1§larm bir k1sm1, iilkenin gene! fiyat diizeyinin diger iil
kelere gore daha yava§ artml§ olmasmdan kaynaklamyor olabilir. Satm alma giicii paritesine go
re GSYH'nm bu ozelligi, bu gostergenin zaman serisi olarak kullamm1m smirlamaktadir.81 

Son olarak satm alma giicii paritesi hesabmda iilkenin ortalama fiyat diizeyinin, belirlenen 
bir iilke grubuna gore tespit edildigi, farkh iilke gruplan i�in yap1labilecek hesaplamalarm farkh 
sonu�lar verebilecegi gozden ka�mlmamahd1r. Ornegin sadece OECD iilkeleri kapsanarak hesap
lanan satm alma giicii paritesi, Birle§mi§ Milletler'e iiye iilkelerin tamam1 kapsanarak hesaplanan 
satm alma giicii paritesinden farkh olacaktir. 

Ki§i ba§ma dii§en milli gelir gostergeleri ortalama bireyin gelirine ili§kin bilgi sunmakla bir
likte toplumsal refah, pastanm biiyiikliigii kadar, toplam gelirin nasil dag1ld1giyla da alakahd1r. 

GELiR DAGILIMI 
Belirli bir donemde yaratilan iktisadi degerin ki§iler arasmda payla§1m1m ifade eden gelir dagih
m1, ki§isel refahm otesinde, siyasi ve sosyal dengenin korunmas1 baglammda da onem ta§iyan bir 
iktisadi kavramd1r. <;arp1k gelir dag1hm1 �ogu zaman yoksulluk ve diger sosyal gostergeleri de 
olumsuz etkilemekte, bu durum da gene! refah1 ve toplumsal ban§l tehdit eden bir risk unsuru 
olu§turmaktad1r. 82 

Toplumdaki fertlerin birbirine yakm gelire sahip olmas1 dengeli bir gelir dag1hmma, alt ve 
iist gelir seviyelerindeki fertler arasmda gelir u�urumu bulunmas1 ise gelir dag1hmmda bozukluga 
i§aret eder.83 Azalan marjinal fayda yasasma gore, ki§inin gelir diizeyi artt1k�a, ilave her bir bi
rim gelirin yaratacag1 fayda azalacakt1r. Varhkh bir bireyin eline ge�en 1 00 TL sahibine, yoksul
luk smmnm altmdaki bir bireyin elde edecegi 1 00 TL'den �ok daha az fayda saglar. Buna gore 
zengin ile yoksul arasmdaki gelir transferi, toplam gelir degi§memek iizere, toplumun toplam re-

81 TOlK (2008-c), s. 44-45. 
82 Bu boliimde yaln1z ki�isel gelir dag1hm1m inceliyoruz. Bunun yam s1ra, sektorel, fonksiyonel ve bolgesel gelir dag1hm1 olmak 

iizere, gelir dengesizl igini ifade eden diger baz1 tammlar da kullamlmaktad1r. Yarat1lan toplam gelirin; sektorler arasmdaki 
dag1hm1 sektorel gelir dag1hm1, iiretim faktorleri arasmdaki dag1hm1 fonksiyonel gelir dag1hm1, bolgeler arasmdaki dag1hm1 
ise bolgesel gelir dag1hm1 olarak adlandmlmaktadrr. Sektorel, fonksiyonel ve bolgesel gelir dag1hm1 s1ras1yla iiretim yontemi
ne gore GSYH (bkz. s. 45), gelir yontemine gore GSYH (bkz. s. 62) ve bolgesel gayrisafi katma deger verilerinden izlenebilir. 
Bolgesel gayrisafi katma deger TOIK tarafmdan hesaplanmakta ve �eyreklik donemlerde yay1mlanmaktad1r (bkz. http:// 
www .tuik.gov .tr/PreTablo.do?tb_id=56&ust_id= 1 6). 

83 Stigler ( 1 966), s. 288-3 1 1 .  
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fahtm art1racakt1r, Bu yasa, toplum refah1 i�in, ki§i ba§ma dii§en gelir kadar gelir dag1hmmm da 
onemli olduguna ili§kin temel argiimam olu§turmaktadtr.811 

Gelir dagihmmdaki e§itsizlikleri ol�iimlemek iizere, toplam gelirin haneler ve fertler arasm
daki dag1hmma odaklanan pek �ok gosterge onerilmi§tir. Bunlar arasmda en yaygm kullamlan 
gosterge, Tiirkiye'de de TOiK tarafmdan gelir dagthmmm bir gostergesi olarak ytlhk donemlerde 
yay1mlanan Gini katsay1s1d1r.85 Ancak Gini katsay1s1, Lorenz egrisinin geometrik ozelliklerine 
gore tammland1gmdan once ktsaca Lorenz egrisinden bahsetmemiz gerekiyor. 

Bir ornegini Grafik 2.7'de gordiigiimiiz Lorenz egrisi, gelir dag1hmm1 gostermek iizere, di
key ve yatay eksenleri O'dan l OO'e kadar boliinmii§ bir kare i�erisinde �izilen bir egridir. Sekilde 
yatay eksen, toplam gelirden en dii§iik payt alan niifus oramm, dikey eksen ise, bu niifusun top
lam gelirden elde ettigi pay1 gosterir. Ornegin egri iizerinde, x eksenindeki 15 degeri y ekseninde 
4 degerine denk geliyorsa, toplumun en dii§iik gelirli % 1 5 'inin, iilkedeki toplam gelirin % 4'iinii 
elde ettigi anla§thr. Toplumdaki her bir fert e§it gelire sahip olursa Lorenz egrisi, sol alt ve sag iist 
ko§eleri birle§tiren mutlak e§itlik �izgisiyle �akt§acakttr. Toplumun dii§iik gelirli kesiminin top
lam gelirden ald1g1 pay azald1k�a ya da yiiksek gelirli kesimin toplam gelirden ald1gi pay artttk�a, 
Lorenz egrisi de ko§egenden uzakla§tr. 

Tablo 2.7'de 2014 y1lmda Tiirkiye'de en dii§iikten en yiiksege dogru her bir % l O'luk nii
fus diliminin toplam gelirden ald1g1 paya, Grafik 2.7'de ise bu degerlere gore �izilmi§ Lorenz eg
risine yer verilmektedir. Toplumun en dii§iik gelirli % l O'luk k1sm1, toplam kullamlabilir gelirin 
% 2,5'ini, en dii§iik gelirli % 20'lik kesim ise toplam gelirin % 6,5'ini elde etmektedir. Buna go
re Lorenz egrisi iizerinde, x ekseninde 10 degerine kar§thk y ekseninde 2,5 degeri, x ekseninde 20 
degerine kar§thk ise y ekseninde 6,5 degeri yer almaktad1r. Toplumun en dii§iik gelirli herhangi 
bir yiizdesi, toplam gelirden bu yiizdenin iizerinde pay alamayacagmdan (aksi halde bu ki§ilerden 
baztlan en dii§iik gelirli grup i�inde yer almazd1), Lorenz egrisi her zaman 45°'lik egrinin altmda 
yer ahr. Yine kiimiilatif gelir yiizdeleri en dii§iikten yiiksege dogru s1raland1gmdan, egri her za
man i�biikeydir. 

E§itsizlik artt1k�a egri ko§egenden uzakla§ttgmdan, Lorenz egrisinin §ekli gelir e§itsizliginin 
gorsel bir yans1mas101 sunmaktadtr. E§itsizligin tek bir istatistik ile ozetlenebilmesi i�in en yaygm 
kullamlan gosterge ise, 20. yiizytlm ba§mda italyan istatistik�i ve sosyolog Corrado Gini tarafm
dan geli§tirilmi§ olan Gini katsay1s1d1r. Gini katsay1s1, ko§egen ile Lorenz egrisi arasmda kalan 
alamn, ko§egenin altmdaki ii�genin toplam alamna oram olarak tammlamr. Lorenz egrisi daima 
ko§egenin altmda kald1gmdan Gini katsay1s1 0 ile 1 arasmda bir deger almakta, bu degerin biiyii
mesi, gelir adaletsizligindeki artt§a i§aret etmektedir. 

84 Gelir dag1hmmdaki bozuklugun biiyiimeye de olumsuz etkisi bulundugu yiiniinde giirii�ler bulunmakla birlikte bu konuda 
yap1lan c;ah�malarm sonuc;lan c;eli�kilidir (bkz. Banerjee-Duflo (2003 ) ) .  

85 <;:e�idi gelir dag1hm1 giistergeleri iizerine daha teknik bir tam�ma ic;in bkz. Foster-Sen ( 1 997) s. 24-46. 
Aslmda gelir dag1hm1, tiim yiinleri tek bir rakamla olc;iilemeyecek kadar karma�1k bir sorundur. Gelir dag1hmma ili�

kin kapsamh bir analiz, c;ogunlukla farkh gelir dilimlerinin toplam gelirden ald1klar1 paylarm da ayrmt1h incelenmesini ge
rektirir. 



TABL0 2.7 
Hanehalla Kullamlabilir Gelir ve E1deger Hanehalla Kullamlabilir Gelirine Gore 

Her Bir % lO'luk Dilimin Milli Gelirden Aldigi Pay (2014) 

mil l i gelir gOstergeleri 61 

Hanehalla kullamlabilir gelire gore E1deger hanehalla kullamlabilir gelire gore 

Yiizde % lO'luk dilimin En diitiik gelirli Yiizde % lO'luk dilimin En dii1iik gelirli 
dilim gelirden ald1gi pay kesimin kii

.
miile geliri dilim gelirden aldig1 pay kesimin kiimiile geliri 

0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
10 2,5 2,5 10 2,4 2,4 
20 4,0 6,5 20 3,8 6,2 
30 5,0 1 1 ,5 30 4,9 1 1 , 1  
40  6,0 1 7,5 40 5,9 1 7,1  
50  7,2 24,7 50 7,0 24,1 
60 8,4 33,1 60 8,3 32,4 
70 10,0 43,1 70 9,8 42,2 
80 12,2 55,3 80 1 1 ,9 54,1 
90 1 5,8 71 ,1  90 1 5,6 69,7 

1 00 28,9 1 00,0 100 30,3 1 00,0 

Kaynak: TOIK. 

Lorenz egrisinin c;izilmesi ve Gini katsay1smm hesaplamas1 ic;in ihtiyac; duyulan hanehalki ge
lirine ili§kin veriler, TOiK tarafmdan her y1l di.izenlenen Gelir ve Ya§am Ko§ullar1 Ara§t1rmas1 ile 
derlenmektedir (bkz. <;er<;eve 2.5 ) .  Gelir seviyesi, yoksulluk, ya§am ko§ullan ve sosyal d1§lanma ko
nularmda bilgi toplamak amac1yla gerc;ekle§tirilen bu ara§tirmada hanelerde ya§ayan ki§ilerin var· 
hklan ve gelir di.izeylerinin yam sira sosyo-ekonomik durumlarma ili§kin bilgiler de ahnmaktadir. 

Gelir ve Ya§am Ko§ullan Ara§t1rmas1 sonuc;larma dayanarak TOiK tarafmdan Gini katsa
yilarmm yam s1ra Slrah yi.izdelik gruplar itibanyla gelir dagihm1 bilgileri de yay1mlanmaktadir. Bu 
iki ti.ir gostergenin her biri 

- hanehalki kullamlabilir geliri ve 
- e§deger hanehalk1 kullamlabilir geliri 

olmak i.izere iki farkh ti.ir veri i.izerinden hesaplanmaktad1r. Hanehalk1 kullamlabilir geliri i.izerin
den hesaplanan gostergeler haneler arasmdaki gelir dag1hm1m, e§deger hanehalk1 kullamlabilir 
geliri i.izerinden hesaplanan gostergeler ise ki§iler arasmdaki gelir dagihmm1 yansltlr. 

Hanehalk1 Kullamlabilir Geliri Ozerinden Hesaplanan Gostergeler 
Hane gelirleri TOiK tarafmdan Gelir ve Y a§am Ko§ullan Ara§t1rmas1 arac1hgiyla derlenmekte86 
ve bu bilgiler kullamlarak hem Ti.irkiye geneli ic;in (kent-k1r aynmmda) hem de 12 farkh bolge ic;in 

86 Hanehalk1 kullamlabilir gelirine; hanehalkmdaki her bir ferdin elde ettigi ki§isel y1lhk net gelirlerin (maa§-licret, yevmiye, mli
te§ebbis geliri ile emekli maa§•, dul-yetim ayhklan ve ya§hlara yap1lan odemeler, kar§1hks1z burs vb. ayni veya nakdi gelirler) 
toplam1 ile bane bazmda elde edilen y1lhk net gelirlerin (gayrimenkul kira geliri, haneye yap1lan kar§1hks1z yard1mlar, 15 ya-
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GRAFiK 2.7 
2014 Ydt i� Tiirkiye'nin Lorenz Egrisi (hanehallu kullamlabilir gelire gore) 
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ayn ayn Gini katsayilan hesaplanarak yayimlanmaktadir.87 2014 y1hnda Tiirkiye geneli i�in ha
nehalk1 kullamlabilir geliri iizerinden 0,379 olarak hesaplanan Gini katsay1S1yla Tiirkiye, Diinya 
Bankas1'nca yay1mlanan verilere gore gelir dag1hm1 e§itsizliginde orta s1ralarda yer almaktad1r. 

TUiK'in hanehalk1 kullamlabilir geliri iizerinden yay1mlad1g1 bir diger veri grubu ise, en 
dii§iik gelirden en yiiksek gelire dogru % 5'lik, % 1 O'luk ve % 20'lik gelir gruplarmm toplam ge
lirden ald1g1 paylan gosteren tablolard1r. Bu tablolar, P80 I P20 olarak adlandmlan ve gelir e§it-

§m altmdaki fertlerin elde ettigi gelirler vb.) toplammdan, referans donemde odenen miilkiyet vergileri (emlak ve motorlu ta
§ltlar vergisi) ile diger hane veya ki§ilere yapdan diizenli transferler dii§iilerek ula§dmaktad1r. 

Gelir ve Ya§am Ko§ullan Ara§t1rmas1'nda kurumsal niifus, anket c;ah§masma diihil edilmemektedir. (Kurumsal niifus 
ic;in bkz. s. 1 77) 

87 Gini katsay1S1 hesaplanan 12 bolge §Unlard1r: Istanbul, Bat1 Marmara, Ege, Dogu Marmara, Bat1 Anadolu, Akdeniz, Orta 
Anadolu, Bat1 Karadeniz, Dogu Karadeniz, Kuzeydogu Anadolu, Ortadogu Anadolu, Giineydogu Anadolu. 
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sizliginin Gini katsay1sma oranla daha kaba bir ol�iisiinii veren bir diger gostergenin hesaplanma
sma da imkan vermektedir. Toplumun gelir diizeyi en yiiksek % 20'lik k1smmm toplam gelirinin, 
toplumun gelir diizeyi en dii§iik % 20'lik k1smmm toplam gelirine oram olarak tammlanan bu 
gosterge Tiirkiye'de 2014 y1h i�in 6,9 olarak tahmin edilmektedir.88 

Hanehalk1 kullamlabilir geliri iizerinden hesaplanan gostergeler ile ilgili olarak gozden ka
�mlmamas1 gereken husus, bu gostergelerin ki§isel gelir dag1hm1m degil, haneler aras1 gelir dag1-
hm1m yans1tmaland1r. Dstelik bu gostergeler hane biiyiikliigiinii de dikkate almaz. Hane gelirine 
dayanan gostergelerin refahm dag1hm1m yeterince yans1tamad1g1m gostermek iizere §U ornegi ve
rebiliriz. Toplumun yalmz iki ki§ilik ve on ki§ilik iki aileden olu§tugunu ve her iki ailenin de e§it 
gelire sahip oldugunu varsayahm. Hanehalk1 geliri iizerinden hesaplanan gostergeler mutlak e§it
lige i§aret edecek olmakla birlikte kalabahk olan ailede refahm �ok daha dii§iik oldugu ve ortada 
bir gelir e§itsizligi bulundugu a�1kt1r. Ki§isel gelir dag1hm1m yans1tacak bir gosterge hesaplamak, 
oncelikle fertlerin gelirlerinin tespit edilmesini gerektirir. Hane gelirini ki§isel gelire �evirmek i�in 
kullamlan ara�, e§degerlik katsay1lan olarak adlandmlmaktad1r. 

E§deger Hanehalla Kullamlabilir Geliri Uzerinden Hesaplanan Gostergeler 
Ki§isel gelirin en mahrem iktisadi veriler arasmda yer almas1, gelir dag.hm1 istatistiklerinin saghk
h derlenmesinin oniinde onemli bir engel te§kil eder. Anket yoluyla ve beyana dayah olarak der
lenen her tiir istatistikte, hatah ya da yamlt1c1 beyanlara bagh olarak yanh sonu�larla kar§tla§mak 
ka�1mlmazd1r. Ki§isel gelir gibi hassas bir konuda bu risk daha da yiiksek olmaktadir. Mikrove
rilerin dogruluguna ili§kin bu tiir zorluklara ek olarak gelir dag1hm1 gostergelerinin hesaplanma 
a§amasmda da birtak1m ciddi yontem sorunlanyla kar§1la§ilmaktad1r. Bu sorunlarm ba§mda ba
ne geliri ve ki§isel gelirin tammlanmas1 gelmektedir. 

Hanehalk1 kullamlabilir geliri iizerinden hesaplanan gostergeler ki§iler aras1 gelir dag1hm1-
m degil, haneler aras1 gelir dag1hm1m yans1t1r. Ki§iler aras1 gelir dag1hmm1 hesaplamak i�in once
likle ki§ilerin gelirlerinin tespit edilmesine ihtiya� duyulur. Ki§isel gelirin hesaplanmasmda akla 
gelen ilk yontem bane gelirinin hanede ya§ayan ki§i say1sma boliinmesi olmakla birlikte, bu yak
la§imda, refahm toplum i�indeki dag1hm1m etkileyen iki onemli kriter goz ard1 edilmi§ olmakta
d1r. ilk olarak bane bireylerinin refah diizeyini belirlerken, ol�ek ekonomisinin dikkate almmas1 
gerekir. Biiyiik bir ailede, kii�iik aileye oranla daha dii§iik miktarda ki§i ba§I harcama ile aym ya
§am standard1 yakalanabilir. Ornegin aym konforu saglamak ko§uluyla, alt1 ki§ilik ailenin kira gi
deri, ii� ki§ilik ailenin kira giderinin iki katmdan daha dii§iik olacakt1r. ikinci olarak ise hane iiye
lerinin ya§ dag1hm1, ki§isel refah1 etkileyen ve hesaplamalarda dikkate almmas1 gereken bir unsur
dur. Bir �ocuk ile bir yeti§kinin temel ihtiya�lan arasmda fark bulundugundan, ailenin biiyiiklii
gii kadar ailenin yap1s1 da harcama ihtiya�lanm etkileyen bir faktordiir. 

Ki§isel gelir dag1hm1 gostergelerinin hesaplanmasmda, refaha dayah bir k1yaslama yapabil-

88 Diger baz1 gelir dag1hm1 gostergeleri i�in bkz. Heshmati (2004) .  
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mek adma hanehalk1 biiyiikliigii ve hanede ya§ayan fertlerin ya§lanm dikkate alan e§degerlik kat
sayilarmdan faydalamlmas1, yaygm olarak kullamlan bir yontemdir. Bu yontemde, hanede ya§a
yan ortalama bireyin gelir diizeyinin hesaplanmasmda bane gelirinin bane niifusuna boliinmesi 
yerine, toplam gelir e§degerlik katsay1sma boliinmekte, boylece hanenin biiyiikliigii ve yap1s1 da 
hesaplamaya dahil edilmi§ olmaktad1r. 

E§degerlik katsay1s1, her ilave hanehalk1 iiyesinin aileye getirdigi ek harcamamn oncekilerden 
dii§iik olacagi ve ya§-cinsiyet farkhhklan nedeniyle hanedeki fertlerin tiiketimlerinin birbirinden 
farkh oldugu varsay1mlan altmda her bir bane tipinin ka� yeti§kine denk oldugunu ortaya koyan 
katsay1d1r.89 Hanehalk1 toplam kullamlabilir gelirinin e§degerlik katsay1sma boliimii, o hanehalk1 
i�in fert ba§ma dii§en geliri, diger bir ifadeyle e§deger hanehalk1 kullamlabilir gelirini vermektedii-. 

TOiK tarafmdan gelir dag1hm1 istatistiklerinin haz1rlanmasmda OECD tarafmdan tavsiye 
edilen e§degerlik ol�egi kullamlmaktad1r. Bu ol�ege gore e§degerlik katsay1S1, hanehalk1 reisi i�in 
1 ,  14 ya§ ve iizerindeki diger fertler i�in 0,5 ve 14 ya§mdan kii�iik �ocuklar i�in 0,3 degerini alan 
katsayilarm toplam1 almarak hesaplanmaktad1r. Ornegin iki yeti§kin ve iki �ocuktan olu§an aile
nin e§degerlik katsaylSl 2,1 olarak kabul edilir ( 1  + 0,5 + 0,3 + 0,3 ) .  Bu katsay1, iki yeti§kin ve iki 
�ocuktan olu§an bir ailenin, tek ba§ma ya§ayan bir yeti§kinin 2,1 kat1 harcama yaparak, tek ba
§ma ya§ayan yeti§kinle aym hayat standard1m yakalayabilecegi anlamma gelir. iki yeti§kin ve iki 
�ocuktan olu§an bu aile misal olarak ayhk 3 .000 TL gelir elde ediyorsa, bu ayhk gelir 2,1 degeri
ne boliinerek e§deger hanehalk1 geliri 1 .429 TL olarak bulunur. 

Hanehalkmm her birinin kullamlabilir geliri, hanehalkmm toplam kullamlabilir gelirinin 
e§degerlik katsay1sma boliinmesiyle elde edilir. Bu deger hanedeki tiim ferdere kaydedilmekte, 
boylece ki§isel gelir dagihmlfll hesaplamaya imkan veren ki§isel gelirlere ula§1lm1§ olmaktad1r. Or
nek olarak 2014 y1h i�in e§deger hanehalk1 kullamlabilir gelire gore Gini katsay1s1 TOiK tarafm
dan 0,391  olarak tahmin edilmi§tir. Ki§iler arasmdaki gelir dag1hmmm haneler aras1 gelir dagih
mmdan daha bozuk olmas1, hane biiyiikliigii ile zenginligin ters orant1h oldugunu gostermektedir. 

E§degerlik katsayilarmm kullamm1 ki§isel gelirin nispeten makul bir tahminine ula§mam1-
z1 saglasa da, bu yontemin her zaman isabedi sonu�lar verecegi ileri siiriilemez. Kullamlan e§de
gerlik katsay1smm nihai gostergeyi onemli ol�iide etkileyebilmesinin yanmda e§degerlik katsaylSl 
olarak kullamlacak degerin belirlenmesinde her yonden objektif bir kriter mevcut degildir. Bu an
lamda, kullamlan e§degerlik katsay1lan kaba hirer tahminin otesine ge�ememektedir. Ustelik esas 
alman e§degerlik katsay1lan yerine farkh katsay1larm kullamlmas1, hesaplanan gelir dag1hm1 gos
tergelerini onemli derecede etkileyebilmektedir.90 Buna bagh olarak niifus yap1s1 ve hanehalk1 
biiyiikliigii farkhhk gosteren iilkelerin Gini katsayilannm kar§ila§tmlmas1, bizi her zaman dogru 
sonu�lara ula§tirmayabilir. E§deger gelir iizerinden yapilan Gini katsay1s1 hesaplamalanmn bir di
ger ele§tiriye a�1k yonii ise, ki§isel gelirin hesaplanmasmda hanede ya§ayan herkesin kullamlabi-

89 TOIK (2008-d), s. 40. 
90 Ahamdanech-Zarco vd. (20 1 1 ) . 
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lir e§deger gelirinin e§it kabul edilmesidir.91 Ki§isel gelire ula§makta bu tiir olumsuzluklardan 
annm1§ bir yontem bulunmad1gmdan, e§deger hanehalk1 geliri iizerinden hesaplanan gostergeler 
kabul gormektedir. 

Yukanda yer verdigimiz olc;iim sorunlarmm yam sira hem hane geliri hem de e§deger ha
nehalk1 gelirinin kullammmda goz oniinde bulundurulmas1 gereken diger baz1 noktalar olarak 
§Unlar s1ralanabilir: 

Gelir dag1hm1 istatistiklerinin hesaplanmas1 amac1yla diizenlenen anketlerde kullamlan ge
lir tammlarmda bir uzla§I bulunmamas1 gelir dag1hm1 istatistiklerinin iilkeler aras1 kar§1la§ttrma
da kullamlmas1m giic;le§tiren etkenlerden biridir. Ornek olarak kamunun bireylere transfer harca
malan ya da ki§ilerin kendi aralarmdaki kar§1hks1z transferlerinin gelir tammma girip girmeyece
gi, ayni gelirlerin gelir hesaplamasma hangi degerleme yontemiyle eklenmesi gerektigi gibi baz1 
konular, her bir iilke uygulamasmda farkhhk gosterebilmektedir.92 

Gelir dag1hm1 gostergelerinin degerlendirilmesinde gozden kac;mlmamas1 gereken bir diger 
husus, bu gostergelerin bir y1lhk zaman dilimini kapsayan gelir iizerinden hesaplanmas1d1r. Gelir 
dag1hm1 gostergelerinin hesaplanmasmda esas kabul edilen referans donemin uzunlugu, gosterge 
sonuc;larma etki eden unsurlardan biridir. Basit bir ornek vermek iizere iki ki§iden olu§an bir eko
nomi dii§iinelim. Bu iki ki§iden Bay A 2015  y1lmda 1 0  birim, Bayan B ise 1 00 birim gelir elde et
mi§se, gelir dag1hm1 gostergelerine gore, gelirin oldukc;a e§itsiz dag1ld1g. bir ekonomiden bahsedi
lebilir. 201 6 y1lmda bu sefer Bay A y1lda 100 birim gelir elde ederken Bayan B 10 birim elde eder
se, 201 6  y1lmm gelir dag1hm1 istatistikleri de 20 15  y1lmdaki kadar bozuk olacakt1r. Halbuki iki 
y1hn toplammda, her iki ki§i de 1 10 birim gelir elde etmi§, yani gelir dag.hmmda tam e§itlik sag
lanm1§tir. Gelir dag.hm1 gostergelerinin bu zaaf1, y1llar ic;inde ki§isel gelirin istikrarh seyrettigi 
ekonomilerde dikkat c;ekici boyutta olmamakla beraber sosyal hareketliligin yiiksek oldugu eko
nomilerde gelir dag1hm1 gostergelerinde yanh sonuc;lara neden olabilir.93 

Gelir dag1hm1 gostergelerine ili§kin dikkatlerden kac;mamas1 gereken son nokta ise, zen
ginlik ya da fakirligin giinliik dilde c;ogu zaman sahip olunan varhk miktarma i§aret etmesine 
kar§m bahsettigimiz gostergelerin elde edilen gelir iizerinden hesaplanmas1d1r. Gelir dag1hm1 in
celemelerinde, istatistiklerinin zengin-fakir aynmm1 yalmz gelir iizerinden tammlad1g1 unutul
mamahdir. 94 

Yukandaki k1sa tart1§ma, gelir dag.hmmm olc;iilmesi en giic; iktisadi kavramlar arasmda 
yer ald1g1 §eklinde de ozetlenebilir. Geli§tirilmi§ gostergeler gelir dag1hmma ili§kin ancak kabaca 
bir bilgi verdiginden, gosterge degerlerinin nihai hakikat olarak kabul edilmesi yerine, diger ikti-

91 Ebert ( 1 999). 
92 McGranahan-Pizzarro-Richard ( 1 985), s. 72. 
93 Graham (2002) .  
94 Ote yandan servetin, gelirden c;ok daha adaletsiz dag1ld1g1 bilinmektedir (bkz. Davies vd.  (2006)) .  Diinya Bankasi tarafmdan 

yap1lan hesaplamalarda, servete gore Gini katsay1larmm genellikle 0,65-0,75 arahgmda yer ald1g1 tahmin edilmektedir ki bu, 
gelire gore Gini katsay1larmm genelde 0,30-0,45 arasmda seyrettigi goz oniinde bulunduruldugunda, servetin oldukc;a ada
letsiz dag1ld1gma i�aret eder. Olkeler bazmda ki�i ba�ma dii�en servet tahmini ic;in bkz. Diinya Bankasi (2006), s. 1 59-1 62. 
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l;ERi;EVE 2 . 5  
Gelir ve Y8$8m KO$ullan Ara$brmas1 

Tiirkiye'de gelir dag1hmma ili�kin dUzenli istatistik Uretme faaliyetlerinin yakm tarih lerde ba�lad1g1 gaze �arp

maktadir. 1963, 1968 ve 1986 y11larmda ger�ekle�tirilen ki�isel �h�malar ile 1973 y1hnda DPT tarafmdan ger

�ekle�tiri lmi� olan gelir dag1hm1  �ah�mas1, bu alanda sarf edilen ilk �abalar olarak siralanabilir.1 1987 ve 1994 

y11larmda DIE tarafmdan gelir ve harcama ah�kanhklarma yonelik ger�ekle�tirilen anketler gelir dag1hmmm da

ha saghkh bir fotografim sunmakla birlikte, bunlar da rutin nitelik ta�1mayan �ah�malar olarak kalm1�tir. 

TOIK'in gelir dag1hmma ili�kin dtizenli istatistik Uretme �ah�malan 2002 y1hnda Hanehalk1 Btit�e Anketi'nin 

uygulamaya almmas1yla ba�lam1�t1r. GUnumuzde ise gelir dag1hm1  istatistikleri, TOIK'in Gelir ve Ya�am Ko�ul

lan Ara�t1rmas1 arac1hg1yla duzenli olarak derlenerek yay1mlanmaktad1r. 

Geli r ve Ya�am Ko�ullan Ara�t1rmas1, 2006 y1lmdan bu yana TOIK tarafindan gelir dag1hm1 ,  ya�m ko�ulla

n, sosyal d 1�lanma ve goreli gel ir yoksullugu gibi konularda veri uretmek amac1yla y1lhk olarak dtizenlenmek

tedir. Bu �ah�ma He Ulkede gelirin ne kadar e�it dag1ld1g1, ne kadar yoksul insan bulundugu, ki�isel gelirin na

s1l degi�im gosterdigi, kat1hmc1 larm hangi ko�ullarda ya1iad1g1 gibi hanehalkmm sosyoekonomik durumuna ili�

kin sorulara cevap aranmakta, elde edilen sonu�larla da gelir dag1hm1 ,  yoksulluk ve hanehalk1 gelirine ili�kin 

gostergeler hesaplanmaktad1r. Gelir ve Ya1iam Ko1iullan Ara1it1rmas1 sonu�lanyla hesaplanan gelir dag1hm1  gos

tergelerin in 2002-2005 doneminde Hanehalk1 But�e Anketi arac1hg1yla derlenmi� gelir dag1hm1 istatistiklerin

den onemli fark1, bu �h1ima i le birlikte gelir dag1hm1  istatistiklerinin hesaplanmasmda e1ideger hanehalk1 kul

lamlabilir gelirin in esas almmaya ba�lam1� olmas1d 1 r. 

Anket kapsammda derlenen baz1 veriler arasmda ki�ilerin ya� ve cinsiyet gibi demografik ozellikleri, egi

tim ve gene! saghk durumlan, medeni halleri, istihdam durumlan, faaliyet gelirleri Ostihdam neticesinde elde 

edilen gelir) , menkul k1ymet gelirleri, diger transfer gelirleri, oturulan konutun tipi ve ozellikleri ile sahip olu

nan gayrimenkuller s1ralanabilir. Bu bilgiler gelir dag1hm1  gostergelerinin yam s1ra hanehalk1 ortalama geliri, ki

�isel gelirin  gelir tUrleri arasmda dag1hm1 ,  goreli yoksulluk gostergeleri ve ya1iam ko1iullarma dair �e�itli gos

tergelerin (ornegin kendi konutunda oturanlann oram, taksit ve bor� odemesi bulunanlarm oram gibO hesap
lanmasmda da kullamlmaktadir. 

1 Bu ilk dort t;ah§mamn ozet sonut;lart it;in bkz. Yiikseler (2005). 

sadi gostergelere yard1mc1 olarak kullamlmas1 ve Gini katsay1smda zaman ii;indeki kiii;iik oranh 
degi§imlere fazla anlam yiiklenmemesi dogru olacakt1r. 95 

Gelir dag1hm1 analizinin tamamlanabilmesi ii;in, gelirin e§itsiz dag1hmmdan en i;ok etkile
nen yoksullarm da tabloya dahil edilmesi gerekmektedir. Yoksullugun engellenemedigi bir top
lumda gelir dag1limmm dengeli olmas1, ancak fakirlikte e§itlik sagland1g1 anlamma gelecektir. 

YOKSULLUK 
Tarih boyunca geni§ kitleler ii;in iktisadi faaliyetin amac1 biiyiik oli;iide asgari gei;im seviyesine 
ula§makla sm1rh kalm1§, iktisadi iiretim ancak temel ihtiyai;lan kar§1lamaya yeterli olmu§tur. Son 
iki yiizy1lhk donemde ise iiretim yontemleri, orgiitlenme becerileri, teknoloj ik geli§meler gibi fak-

95 Atkinson ( 1 970). 
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torlerin sonucunda verimlilikte ve ortalama refahta devrim niteliginde bir art1§ ya§anm1§, geni§ 
kesimler ic;in temel ihtiyac;larm kaf§1lanmas1 bir mesele olmaktan giderek uzakla§IDI§tlr. Art1k gii
niimiizde, bir zamanlar liiks kategorisinde degerlendirilebilecek tiiketim mallarma eri§im imkam
na ula§IDI§ geni§ bir orta sm1fm varhgmdan soz edilebilmektedir. 

Madalyonun diger yiiziine bak1ld1gmda ise yoksulluk hala geni§ bir cografya iizerinde bir 
istisna degil fakat yaygm durum olma ozelligini korumakta, hatta pek c;ok yiiksek ve orta gelirli 
iilkede dahi aktif miicadele gerektiren bir sorun olarak varhgm1 siirdiirmektedir. Hane gelirinin 
dii§iik olmas1, g1da, bannma, egitim, saghk gibi temel ihtiyac;larm kar§1lanmasm1 engellemekte, 
bu temel ihtiyac;larm kar§1lanamamas1 ise hane gelirini artuacak faaliyetlere imkan b1rakmayarak 
bir k1s1r dongii yaratmaktad1r. Bu k1su dongiiyii k1rmak, yoksul niifusa yonelik ozel politikalarm 
olu§turulmasm1 gerekli k1lmaktad1r. 

Etkileri iktisadi zemini a§arak siyasi, sosyal, be§eri alanlarda da kendini yogun olarak his
settiren yoksulluk, ortak bir tammda anla§dmas1, kesin sm1rlan c;izilmesi ve olc;iilmesi zor iktisa
di kavramlardan biridir. Toplumsal c;erc;evede yoksullugun, maddi mahrumiyet ve gelir yetersizli
ginin yanmda firSat e§itligi, giivenlik, sosyal di§lanma, saghk ve egitim hizmetlerinden uzak kal
ma gibi farkh boyutlan da bulunmaktadir.96 

Yoksulluk TOiK tarafmdan, Diinya Bankasi tammma paralel olarak, " insanlarm temel ih
tiyac;lanm kar§ilayamama durumu" olarak tammlanmaktadir.97 Ne var ki temel ihtiyac;larm 
kapsamma bagh olarak esnek bir nitelik sergileyen bu tamm, yoksullugun olc;iilmesi ve rakamsal 
olarak ifade edilmesi noktasmda, yoksul olam yoksul olmayandan ayuacak evrensel bir olc;iit 
sunmaktan uzakt1r. Ornegin temel ihtiyac;larm kar§1lanmas1m yalmz hayat1m siirdiirecek miktar
da kalori alabilmek olarak sm1rland1rabilecegimiz gibi, ortalama diizeyde giyim ve bannma im
kanlarma sahip olma ya da daha geni§ bir tammla sosyal ve kiiltiirel ihtiyac;lan yeterince kar§1la
yabilme olarak da tammlayabiliriz.98 Bu anlamda yoksulluk gostergelerinin say1sal degeri, biiyiik 
olc;iide yoksulluk smmmn nerede c;izilecegine bagh bulunmaktad1r. Yoksulluk kavrammm ifade 
ettigi c;ok boyutlu anlam, bu kavramm tek bir gosterge ile ozetlenmesini giic;le§tirmektedir. Uygu
lamada ise en yaygm kullamlan yoksulluk gostergeleri hanehalk1 geliri esas ahnarak hesaplan
maktadir.99 

Yoksulluk kavrammm olc;iilmesinde mutlak yoksulluk ve goreli yoksulluk olmak iizere iki 
temel tamm one c;1kmaktadu. Mutlak yoksulluk, hanehalk1 veya bireyin ya§am1m siirdiirebilecek 
asgari refah diizeyini yakalayamamas1 durumunu ifade eder. Asgari refah diizeyini tammlayan ve 
objektif kriterlerle belirlenen bir gelir smmmn altmda gelir elde eden hanehalk1 mutlak yoksul ya 
da ac;hk smmnm altmdaki niifus olarak sm1flanmakta, bu asgari refah diizeyini yakalayamayan
larm say1smm toplam niifusa oram ise mutlak yoksulluk oramm vermektedir. Goreli yoksulluk 

96 Gelir yetersizliginin otesinde yoksulluk meselesine daha geni§ ac;1dan bir bak1§ ic;in bkz. Diinya Bankasi (2001 ) .  
97 Y oksulluk lstatistikleri, Metaveri, TOIK. 
98 Aktan-Vural (2002).  
99 Expert Group on Poverty Statistics (2006). 
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ise birey ya da hane refahmm, toplumun ortalama refah diizeyine oranla dii§iik kalmas1m ifade 
eder. Bu anlamda goreli yoksulluk, yoksulluk analizinden �ok gelir dag1hm1m tammlayan bir kav
ram1 i§aret etmektedir. 100 

Tiirkiye'de yoksulluk gostergeleri TOiK tarafmdan, Hanehalk1 Biit�e Anketi (bkz. <;er�eve 
2.6) ve Gelir ve Ya§am Ko§ullan Ara§t1rmas1 ( bkz. <;er�ve 2.5 ) arac1hg1yla derlenen veriler kul
lamlarak hesaplanmaktad1r. 101 

Mutlak yoksulluk gostergeleri, Hanehalk1 Biit�e Anketi sonu�lan kullamlarak giinliik geliri 
1, 2,15 ve 4,3 ABO Dolan altmda bulunan fert say1smm toplam fertlere oranlanmas1yla hesaplamr. 

Goreli yoksulluk oram ise Gelir ve Y a§am Ko§ullan Ara§t1rmas1 sonu�larmdan elde edil
mektedir. Goreli yoksulluk smm, e§deger fert ba§ma medyan gelirin belirli bir oram (% 40, % 50, 
% 60 ve % 70) kullamlarak olu§turulmakta, e§deger fert ba§ma geliri bu smmn altmda kalanlar 
yoksul olarak degerlendirilmektedir. TOiK tarafmdan dort farkh yoksulluk smm ve bu s1mrlarm 
altmdaki niifus toplammm yam s1ra, bu s1mrlara gore yoksul olanlarm toplam niifusa oram da 
yay1mlanmaktad1r. 

2014 y1h i�in yoksul say1S1 ve yoksulluk oram bilgilerine Tablo 2.8'de yer verilmektedir. 
Medyan gelirin % 40'mm yoksulluk smm olarak belirlenmesi halinde bu sm1r 4.443 TL olarak 
hesaplanmakta, buna gore toplam niifusun % 8,68 'ini bulan yakla§1k 6,6 milyon ki§inin yoksul 
olarak tammlanabilecegi sonucuna ula§1lmaktad1r. Yoksulluk smmnui medyan gelirin % 50, % 
60 ve % 70'i olarak kabul edildigi durumlarda ise yoksulluk oram mas1yla % 14,97, % 21 ,80 ve 
% 29,36 olarak tahmin edilmektedir. 

TABL0 2.8 
2014 Y1h Goreli Yoksulluk Smmna Gore Yoksul Saydan ve Yoksulluk Oram 

Y oksul saym Y oksulluk oram 
Y oksulluk smm (Bin ki�i) (%)  

% 40 4.443 6.572 8,68 
% 50 5.554 1 1 .332 1 4,97 
% 60 6.665 1 6.501 21 ,80 
% 70 7.775 22.223 29,36 

Kaynak: TOiK. 

Ulkemizde diizenli olarak yay1mlanan bir diger yoksulluk gostergesi �ah§mas1 ise Tiirk-i§ 
tarafmdan yiiriitiilmektedir. <;ah§anlarm ge�im ko§ullanm ortaya koymak ve temel ihtiya� mad
delerindeki fiyat degi§ikliginin aile biit�esine yans1malarm1 belirlemek amac1yla diizenlenen �ah§-

100 Y oksullugu gelir yetersizliginin iitesinde, ya§am siiresinin k1sahgi, temel egitim hizmetlerinden mahrumiyet, kamusal ve iizel 
kaynaklara eri§ememe gibi ya§am ko§ullan baglammda ele alan bir yoksulluk giistergesi, Multidimensional Poverty Index ad1 
altmda Birle§mi§ Milletler biinyesinde hesaplanarak yay1mlanmaktad1r (bkz. https://data.undp.orgldataset!Table-5-Multidi
mensional-Poverty-lndex/7p2z-5b33 ). 

101 TOIK tarafmdan yoksulluk sm1rlarmm belirlenmesinde Eurostar tarafmdan iinerilen Household Budget Surveys in the EU: 
Methodology and Recommendations Harmonisation, 2003 isimli yaym esas ahnmaktadir. 
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Hanehalk1 BU4e Anked 
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Gelir ve Ya$am Ko$ullan Ara$t1 rmas1'yla birlikte hanelerin  sosyo-ekonomik yap1s 1m ortaya koymaya yonelik 
TOIK  tarafmdan yi.iri.itillen diger bir onemli �ah�ma, 2002 y1hndan bu yana her y1l di.izenlenmekte olan Hane
halk1 Bi.it�e Anketi'dir.1 Bu anketle hanehalk1 bi.iyi.ikli.ikleri, fertlerin i$gi.ici.i ve �ah$ma durumlan, elde edilen 
gelir, gelir kaynaklan, ti.iketim harcamas1 ti.irleri gibi hanenin gelir ve gider yap1sma ili$kin bilgiler derlenmek
te ve bu bi lgi lere dayanarak ti.iketim harcamas1 istatistikleri hazi rlanmaktad1r. 

Anket kapsammda anketorler, beli rlenen haneleri ayda ortalama sekiz kere ziyaret ederek hanehalkmm ge
lir ve ti.iketimleri hakkmda bilgi toplarlar. Y1l i�inde her ay ger�ekle$tirilen bu �ah$ma si.iresince, belirli bir sis
tem dahil inde kapsama yeni haneler eklenmekte ve mevcut hanelerden bir k1sm 1 anket kapsammdan �1kanl
maktad1 r. 

Hanehalk1 Bi.it�e Anketi ile olduk�a geni$ bir yelpazede veri derlenmekle bi rlikte, anketin yard 1m1yla derle
nen gostergeler arasmda, ki$i lerin ti.iketim kahplarma ili$kin elde edilen gostergeler one �1kmaktad1r. Y1l bo
yunca di.izenlenen anketlerden derlenen ti.iketim bilgileri TOIK tarafmdan y1lda bir kere haber billteni i le duyu
rulmaktad1r. 

Anket kapsammdaki ti.iketim harcamalan ;  

hanehalklanmn ti.iketim amac1yla yapm1$ olduklan satm almalar, 
hediye veya yard 1m $eklinde ba$kasma vermek i.izere satm alman mal ve hizmetler, 
hanenin kendi i.iretiminden ger�ekle$en ti.iketim ,  
ayni gelirden ger�ekle$en ti.iketim,  
son bir y1l i�inde satm ahnan dayamkh ti.iketim harcamasmm ayhk ortalama degeri ile 
izafi kiray1 

kapsar. Hanehalk1 fertlerin in  i� yeri ama�h harcamalan i le ti.iketim dl$1 ve yatmm ama�h harcamalar (ornegin 
altm almmas1, konut taksiti vb.) ise ti.iketim tammmm kapsam1  d1$mdad 1r. 

Ti.iketim harcamalan COICOP'a gore 12 ba$hk altmda s1mflandmlmakta, her bir  ti.iketim sm1fmm toplam ti.i
ketim i�inde ald1g1 pay ise gelir seviyesi (% 2o'lik gelir gruplan) ,  hanehalk1 bi.iyi.ikli.igi.i, hane tipi (tek yeti$kin
li aile, tek �ocuklu aile vb.), temel gelir kaynag1 (i.icret geliri, mi.ite$ebbis geli ri) gibi �e$itli kmhmlarda yay1m
lanmaktad1 r.2 

Ornek olmak i.izere, anketin hazi rlanmaya ba$lad1g1 2002 y1hndan gi.ini.imi.ize kadar g1da ve alkolsi.iz i�e
cekler i le ula$t1rma kalemlerin in ti.iketim harcamalan i�inde ald1klan paylara Grafik 2.6.1'de yer veri lmektedi r. 
G1da harcamalannm toplam ti.iketim i�indeki paymm gelir di.izeyi ile ters orant1h oldugu, gelir seviyesi artt1k� 
ti.iketim harcamalarmm temel ihtiya�larm d 1$mda diger alanlara kaymaya ba�lad 1g1 bil inmektedir. Son on y1lhk 
donemde Ti.irkiye'de de g1da ti.iketiminin toplam ti.iketim i�indeki paymda istikrarh bir di.i$i.i$ ya$and1g1,  buna 

1 Hanehalk1 biit<;e anketlerinin Avrupa'da ge<;mi§i ile temel tamm ve yontemler i<;in bkz. Eurostat (2003 ). 
2 Tiiketim harcamalan istatistiklerine TOlK'in http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= 1 01 2  sayfasmdan ula§ilabil

mektedir. Hanehalk1 Biit<;e Anketi 'ndeki tiiketim harcamas1 tiirleri, GSYH i<;indeki tiiketim harcamalan kmhmmdan 
iki kalemde farkhhk gostermektedir. Hanehalk1 Biit<;e Anketinde Gula ve Alkolsuz lfecekler ile Alkollu lfecek, Sigara 
ve Tutun aynmmda yer alan harcamalar GSYH'da Gula, lfki ve Tutiin ba§hgmda; Hanehalk1 Biit<;e Anketi'nde Ulai
tirma ve Haberle§me olmak iizere iki ba§hkta sm1flanan harcamalar, GSYH'da Ula§ttrma ve Haberle§me ba§hg1 altm
da toplu olarak yer almaktad1r. Diger kalemlerin i<;erigi ise aymdrr. 
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ka�m tilketim harcamalan i�inde ula$t 1 rma giderlerin in  art1$ gosterdigi gozlemlenmektedir. (Aym donemde lo
kanta ve oteller, egitim,  eglence ve killtilr gibi ya$amsal olmayan ihtiya�lara yonelik tilketim harcamalannda 
da art1$ gorillmektedir.) Ote yandan bir  tilketim grubuna yap1lan harcamalar, talep d1$mda o mat grubunun nis
pi fiyat hareketlerinden de etki lenir. Ornegin haberle$me giderek onemi artan bir sektor olmakla birlikte, ha
berle$me maliyetlerindeki dil$il$e bagh olarak, haberle$me harcamalanmn da hane bilt�esi i�indeki pay1 dil$
me egil imi gostermektedir. 
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GRAFiK 2.6.1 
G1da ve Alkolsiiz i�ecekler ile Ul•rmamn Toplam Tiiketim Harcamalan i�ndeki Oram 
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Kaynak: TOIK. 

Hanehalk1 Bilt�e Anketi arac1hg1yla derlenen bilgiler, tilketim gostergelerin in  haz1rlanmasma h izmet etme
nin d1$mda da pek �ok farkh kullamm alam bulmaktad1r. Anket sonu�larmm diger belli ba$h kullamm alanlan 
olarak; 

- tilketici fiyat endekslerinde kullamlacak maddeleri n  se�imi ve temel y1 l  ag1rl1klannm elde edilmesi, 
- hanelerin tUketim kahplarmda zaman i�inde meydana gelen degi$imlerin izlenmesi ve sosyo-ekonomik 

analizler i�in gerekli verilerin derlenmesi, 
- mill i  gelir hesaplamalannda ozel nihai tUketim harcamalan tahminlerine yard1mc1  olacak veri lerin der

lenmesi, 



- yoksulluk sm1rlannm belirlenmesi, 
- asgari iicret tespit �h�malan 
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siralanabilir.3 Tilketim harcamalannm toplam hane harcamas1 i�indeki oram d1�mda derlenen di�er bilgiler in

ternet arac1h�1yla payla�1lmamakla birlikte, anket sonu�lanm i�eren aynnt1h veri seti TOIK tarafmdan ara�t1rrna

cdara sunulmaktad1r. 

3 Hanehalk1 Bii�e Anketi, Metaveri, TOtK. 

ma ile dort ki§ilik bir ailenin a<;hk ve yoksulluk smm hesaplanmaktadir. A<;hk smmnm belirlen
mesinde Hacettepe Universitesi Saghk Teknoloj isi Yiiksek Okulu'ndan saglanan ve dort ki§ilik bir 
ailenin saghkh, dengeli ve yeterli beslenebilmesi i<;in gerekli olan beslenme kahb1 bilgileri kullaml
makta, bu beslenme diizeyine ula§mak i<;in yapdmas1 gereken g1da harcamas1 tutan, dort ki§ilik 
ailenin a<;hk smm olarak belirlenmektedir. 102 Yoksulluk smm ise toplam harcamalar i<;inde g1da 
harcamalanmn % 30 oramnda pay ald1gi varsay1mma gore hesaplanmaktad1r. Tiirk-i§ tarafm
dan haz1rlanan gostergeler, goreli yoksulluk yerine mutlak yoksullugu ol<;meyi ama<;lamas1yla 
TDiK verilerinden aynlmaktad1r. 

Y oksulluk gostergelerinin anlamlandmlmasmda dikkat edilmesi gereken konulardan biri, 
gelir dag1hm1 gostergelerinde oldugu gibi yoksulluk gostergelerinin hesaplanmasmda da e§deger
lik katsay1lanna ba§vuruluyor olmas1d1r. (Referans ki§i i<;in 1, 14 ya§ ve iizerindeki fertler i<;in 0,5 
ve 14  ya§m altmdaki fertler i<;in 0,3 degerlerinin toplam1. )  Bu katsaydardan kaynaklanan ve gelir 
dag1hm1 boliimiinde tart1§1lan sorunlar, yoksulluk gostergeleri i<;in de ge<;erliligini korumaktadir 
(bkz. s. 64-65) .  

y oksulluk gostergelerine yoneltilen ele§tiriler ise daha <;ok, istatistiki ol<;iimlerde kullamlan 
yontemler ile iktisadi anlamda ve giinliik kullammdaki yoksulluk kavrammm tam olarak ortii§
memesinden kaynaklanmaktadir. Temel ihtiya<;lann kar§danamamas1 olarak tammlanan yoksul
luk, parasal gelir yetersizliginin otesinde, f1rsat e§itligi, giivenlik, egitim, saghk ve sosyal imkan
lardan mahrum olmay1 da kapsar. Ki§ilerin temel ihtiya<;lan ise ya§, saghk durumu, ya§am yeri 
(kent/k1r) gibi bir<;ok kritere gore degi§iklik gosterebilmektedir. 

Yoksulluk <;ogu zaman, para birimiyle ifade edilebilecek bir kavram1 degil, gene! ya§am 
standardmm asgari mutluluk diizeyi i<;in yetersiz oldugu ya§am §artlanm i§aret eder. Buna gore 
yoksulluk gelir diizeyinin otesinde, ya§amlan mekan, sosyal <;evre, aile ili§kileri, toplumsal diizen, 
saghk durumu gibi diger faktorlerle birlikte tammlanmahdir. Parasal geliri dii§iik olmasma rag
men, k1rsal kesimde ya§ayan, kendine yeterli ol<;iide bir iiretim yapan, sosyal dayam§mamn yiik
sek oldugu ortamda bulunan bir aile yoksul say1lmayabilecek iken, belirli bir geliri olan ancak gii
venebilecek ve gerektiginde destek alabilecek bir yakm1 olmayan bir ki§i <;ok daha dii§iik ya§am 

102 Yeti§kin erkek it;in 3 .500, yeti§kin kadm it;in 2.300, 1 5- 1 9  ya§ grubundaki erkek t;ocuk it;in 3 .200 ve 4-6 ya§ grubundaki t;o
cuk it;in 1 .600 kalorilik liste temel almmt§tlr (bkz. Tiirk-i§ (2012) ) .  
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standartlarma sahip olabilir. Belirlenen yoksulluk smmnm altmda kalan baz1 fertlerin bu anlam
da nispeten daha miireffeh bir hayat siirmesi, bu smmn iizerinde kalan baz1larmm ise kendilerini 
yoksul olarak hissetmeleri miimkiindiir. Bu anlamda yoksulluk gostergelerini, yoksullugun mik
tanna i§aret eden biiyiikliikler olarak degil, toplumun yoksullukla kar§1 kar§iya kalma riskini gos
teren bir oh;ii olarak okumak daha dogru olacakt1r. 

VERiMLiLiK 
En bilinen ve yaygm kullamlan tamma gore iktisat, sm1rs1z olan insan ihtiya�lan ile sm1rh iiretim 
kaynaklan arasmdaki uyumsuzluk neticesinde ortaya �1kan meseleleri inceleyen bilim olarak ta
rif edilir. Kaynaklarm kit olmas1 bireyleri se�im yapmaya zorlamakta, bu se�im a§amasmdaki in
san davram§lan ise iktisadm temel konusunu olu§turmaktad1r. Miimkiin olan en az kaynakla en 
yiiksek seviyede iiretimi ifade eden verimlilik, bu anlamda iktisadi sorunun merkezinde yer ahr. 

En geni§ anlamda verimlilik, �1kt1 hacminin girdi hacmine oram olarak ifade edilmekte
dir . 103 Oretim siirecinde kullamlan girdiler geleneksel olarak toprak, emek, sermaye ve giri§imci
lik yetenegi olmak iizere dort ba§hk altmda sm1flandmlmakla birlikte iktisat�1lar daha �ok emek 
verimliligi ve toplam faktor verimliligi iizerinde durmaktad1rlar. 

Ki§isel refah ile dogrudan ili§kili olan emek verimliligi, biiyiime baglammda da en �ok tar
t1§1lan degi§kenlerin ba§mda gelir. Toplam iiretimdeki art1§, i§giiciindeki artl§ ve emek verimlili
gindeki art!§ olmak iizere iki bile§ene aynlabilir. Oretim artI§I yalmzca niifus art1§mdan kaynak
lamyorsa, pasta biiyiirken pastadan pay alanlarm say1s1 da aym oranda am1gmdan, bunun ki§isel 
refaha olumlu bir etkisi olmayacakt1r. Refah diizeyindeki art1§, emek girdisi ba§ma ger�ekle§en 
iiretimin artmasma baghd1r. Olkede i§giicii ba§ma yarat1lan katma deger ne kadar yiiksek olursa, 
ki§isel gelir de o kadar yiiksek olacakt1r. Tam istihdamda bulunmayan bir ekonomide, i§sizlerin 
iiretim siirecine dahil olmas1yla, ge�ici bir siire verimlilik art1§1 olmadan iiretim art1§1 saglanabilir. 
Bununla birlikte, uzun donemde saghkh ve siirdiiriilebilir bir biiyiime ancak verimlilik art1§1yla 
desteklendiginde elde edilebilir. 1114 

Verimlilik ol�iimiinde emek verimliliginin on plana �1kmasmda diger bir faktor ise bu gos
tergenin ol�iimiiniin nispeten kolay olmas1d1r. Emegi, emek kalitesinden soyutlayarak toplam �a
h§ma saati ile ol�ersek, iiretilen toplam katma degerin, toplam �ah§ma saatine boliimii ile emek 
verimliliginin say1sal biiyiikliigiine ula§abiliriz. Nitekim Tiirkiye de dahil olmak iizere pek �ok iil
kede diizenli olarak yay1mlanan verimlilik gostergeleri, iiretimin �ah§ma saatine oranlanmas1 
yontemiyle hesaplanmaktad1r. 

Yaygm olarak kullamlan diger bir verimlilik tamm1 ise toplam faktor verimliligidir. Top
lam faktor verimliligi, teknoloji, organizasyonel geli§me, hukuki ve siyasi alt yap1daki ilerleme, i§
giicii becerisi gibi iiretim yap1smdaki herhangi bir degi§im sonucunda, iiretim faktorlerindeki ar-

103 OECD (2001 ), s. 1 1 -2 1 .  
10/f Aym miktar iiretimin daha az kaynak ile gerc;ekle§tirilebilmesi, maliyetlerin kontrol altmda tutulabilmesine ve fiyat istikrarmm 

korunmasma da yard1mc1 olur. Bu anlamda verimlilik art1§1, biiyiimenin yamnda fiyat istikrar1m da etkileyen bir faktordiir. 
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tI§tan bag1ms1z olarak ger�ekle§en iiretim art1§m1 ifade eder. Biitiin iiretim faktorleri aym diizey
de iken daha yiiksek bir iiretim ger�ekle§tirilebiliyorsa, toplam faktor verimliliginin artt1gmdan 
bahsedilir. Temel girdilerdeki artl§tan kaynaklanmayan her tiir iiretim art1§1, toplam faktor ve
rimliligi tamm1 altmda toplamr.105 

Toplam faktor verimliliginin ol�iimiinde ya§anan temel sorun, toplam girdi miktarmm ra
kamsal biiyiikliigiinii ifade etmedeki gii�liikten kaynaklanmaktad1r. Emek verimliligini hesapla
mak i�in �ah§ilan saat bilgisi ve iiretilen toplam katma deger yeterli iken, toplam faktor verimlili
ginin hesaplanmasmda, kullamlan iiretim faktorlerinin toplam seviyesini ifade eden ortak bir bii
yiikliik toplamma ihtiya� duyulur. Biitiin girdileri tek bir say1yla ifade etmenin miimkiin olmad1-
gi noktada ise toplam faktor verimliligi, ancak ekonomi geneli i�in ge�erli, belirli bir iiretim fonk
siyonunun varhgi varsay1m1 altmda hesaplanabilir.106 

Resnii istatistik Program1 uyarmca Tiirkiye'de verimlilik gostergeleri, Ulusal Verimlilik is
tatistikleri ad1 altmda Bilim, Sanayi ve Teknoloj i Bakanhg1'na bagh Verimlilik Genel Miidiirliigii 
tarafmdan haz1rlanarak yay1mlanmaktad1r. Tamam1 emek verimliligine yonelik olarak haz1rla
nan bu gostergeler §U ba§hklar altmda toplanmaktad1r. 

- 0� Ayhk Gostergeler 
- vah§an Ki§i Ba§ma Oretim Endeksi 
- vah§1lan Saat Ba§ma Oretim Endeksi 

- Y 1lhk Gostergeler 
- vah§an Ki§i Ba§ma Katma Deger Endeksi 
- vah§ilan Saat Ba§ma Katma Deger Endeksi 
- Birim Emek Maliyet Endeksi 

o� ayhk gostergeler yalmz toplam sanayi sektorii ve bunun alt sektorleri i�in iiretilmekte 
iken yilhk gostergeler sanayi sektoriiniin yam Sira, �e§itli hizmet sektorleri i�in de haz1rlanmak
tad1r. 

Verimlilikteki k1sa donemli dalgalanmalar genelde istihdamdan �ok iiretim seviyesine bagh 
olarak geli§me gosterir. Oretimin dii§tiigu donemlerde i§letmelerin i§ten �1karma ve geri i§e ahm 
maliyetlerini dii§iinerek hemen i§�i �1karma yoluna gitmemeleri, verimlilik gostergelerine k1sa do
nemli verimlilik kayb1 olarak yans1r. Geni§leme donemlerinde de benzer nedenlerle iiretim artl§I is
tihdam art1§1mn iizerinde seyredeceginden, bu donemlerde verimlilik pozitif yonde geli§im gosterir. 

Emek verimliligi gostergelerinde gozlemlenen bu k1sa donemli dalgalanmalar, 2005'ten gii
niimiize �ah§an ki§i ba§ma iiretim gostergesine yer verilen Grafik 2.S'de gozlemlenebilmektedir. 
Soz konusu donemde verimlilikteki genel egilimin art1§ yoniinde oldugu goriilmektedir. Bir diger 
goze �arpan nokta ise 2008 y1lmda verimliligin milli gelirle birlikte dii§ii§ gostermesi ve 2009-

105 Hulton (200 1 ), s. 1 -4 1 .  
1 06  Toplam faktor verimliligi ol41iimiine yonelik meseleler i41in bkz. Nadiri ( 1 970) .  



7 If ikinci bOIUm 

GRAFiK 2.8 
Toplam Sanayi Sektorii i9n <;:ab�an Ki�i Ba�ma Uretim Endeksi (2005 ortalamas1 = 100) 
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Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi. 

201 1 doneminde h1zla toparlanarak uzun donemli artI§ egilimine geri donmesidir. Buna gore ve
rimlilikte ya§anan k1sa donemli dalgalanmalar daha c;ok konjonktiire bagh istihdam ve iiretim ge
li§melerinin bir sonucu iken, uzun donemli verimlilik egilimindeki degi§imler sermaye stokunun 
biiyiimesi, teknoloj ik yenilik, iiretim becerilerindeki geli§me, katma degeri yiiksek endiistrilerin 
iiretimdeki paymm artmas1 gibi iiretim yap1smdaki daha temel degi§imleri yans1t1r. Bu c;erc;evede 
verimlilik gostergelerinin, k1sa donemden ziyade uzun donemli analizlerde anlamh sonuc;lar vere
cegi ifade edilebilir. (Verimliligin yd ic;inde mevsimsellik gostermesi yd ic;erisinde sanayi iiretimi
nin, sanayi istihdammdan daha yiiksek oranda dalgalanmasmdan kaynaklanmaktad1r. )  

Son bir nokta olarak iilkeler aras1 kar§da§tumalarda verimlilik gostergelerinin dikkatli yo
rumlanmas1 gerektigini vurgulamahy1z. Verimlilik gostergeleri genellikle hacim endeksleri yerine 
piyasa fiyat1 iizerinden derlenen iiretim endekslerinin fiyat endeksleri kullamlarak indirgenmi§ de
gerleri iizerinden hesaplanmaktad1r. Fiyat etkilerinden armd1rma i§lemi zaman ic;erisindeki fiyat 
degi§imlerini bertaraf etmeye yard1mc1 olsa da iilkeler aras1 fiyat farkhhklarmm yaratacag1 sorun
lan engelleyemez. Hesaplamada kullamlan yontem, iilkeler arasmdaki fiyat diizeyi farkhhklanmn 
da her bir iilkenin verimlilik istatistiklerine dahil olmas1 sonucunu dogurmaktad1r. Dolay1s1yla iil
keler arasmda yapilan kar§1la§t1rmalar, kullamc1y1 yanh§ olarak fiyat diizeyi yiiksek iilkenin daha 
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yiiksek verimlilikle iiretim yapt1g1 sonucuna gotiirebilir. Verimlilik gostergelerinin iilkeler aras1 
kar§1la§t1rmada kullamlmak yerine, tek bir iilkenin zaman i�indeki verimlilik geli§iminin deger
lendirilmesinde kullamlmas1 daha dogru olur. 

VERiYE ERi�iM 

Milli Gelir Gostergeleri 

Gayrisafi Yurt ip Hastla (GSYH) 

Tiirkiye'de resmi milli gelir gostergesi olarak haz1rlanan GSYH verileri, TOiK tarafmdan 
ii�er ayhk donemlerle yay1mlanmaktad1r. Birinci, ikinci ve ii�iincii �eyrege ait tahminler referans 
donemin bitiminden yakla§ik 70 giin sonra, dordiincii �eyrege ait tahminler ise referans donemin 
bitiminden yakla§1k 90 giin sonra, ulusal veri yay1mlama takviminde belirtilen giinde, saat 
1 0.00'da haber biilteni ile a�1klanmaktad1r. 

Yay1mlanan her haber biilteniyle beraber, aym y1l i�inde a�1klanm1§ ge�mi§ donem verile
rinde de revizyona gidilmektedir. ikinci �eyrek verileri a�1klamrken aym ydm ilk �eyrek verileri, 
ii�iincii �eyrek verileri a�1klamrken aym y1lm ilk iki �eyrek verileri, dordiincii �eyrek verileri a�1k
lamrken de aym ydm ilk ii� �eyrek verileri revize edilmektedir. Bunlara ilave olarak, ikinci ve dor
diincii �eyrek istatistikleri a�1klamrken bir onceki y1lm verileri de giincellenmektedir. Ge�mi§ ve
rilere bakdd1gmda revizyonlarm hem yukan, hem de a§ag1 yonlii olabildigi goriilmektedir. Bir fi
kir vermesi a�1smdan, 2008-201 1  doneminde �eyreklik verilerde ger�ekle§en 49 revizyondan 29'u 
a§ag1 yonlii, 20'si ise yukan yonlii olmu§, bu revizyonlarm en biiyiigii % 1 diizeyinde ger�ekle§
mi§tir. Revizyon oranlarmm s1f1r etrafmda dagilmas1, ilk a�1klanan verilerde sistemli bir hata ya
p1lmad1g1 §eklinde degerlendirilebilir. 

2009 temel ydh GSYH serileri y1lhk ve �eyreklik olmak iizere ayn ayn hesaplanmakta ve 
yay1mlanmaktadu. \:eyreklik donemler itibanyla 2009 temel y1lh ge�mi§ donem verileri ile en son 
haber biiltenine http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1 1 05 sayfasmdan, ydhk donemler 
itibanyla ge�mi§ donem verileri ile en son haber biiltenine ise http://www.tuik.gov.tr/PreTablo. 
do?alt_id=l 108 sayfasmdan ula§dabilmektedir. Bu sayfalarda iiretim, harcama ve gelir yontemiy
le GSYH sonu�larmm ii�ii i�in de ge�mi§ donem verileri yer almaktad1r. Dretim ve harcama yon
temleriyle haz1rlanan �eyreklik verilerin mevsim ve takvim etkisinden armdmlm1§ serileri de bu 
sayfalarda yay1mlanmaktad1r.107 

Harcama yontemiyle GSYH'nm ii� temel bile§eninden biri olan tiiketim harcamalan, Yer
le§ik hanehalklarinin nihai tUketimi harcamalart ad1 altmda TOiK tarafmdan dayamkhhk tiiriine 

107 Cumhuriyetin kurulu§undan giiniimiize milli gelir istatistiklerine TOIK'in www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_ 
id=1 345 sayfasmdan ula§ilabilir. Bu seri ayn bir hesaplamayla degil, TOiK tarafmdan c;e§itli yaymlarda ac;1klanan Cumhuri
yet tarihi boyunca gerc;ekle§en biiyiime oranlari kullamlarak, 2009 temel y1lh serinin geriye dogru geni§letilmesiyle elde edil
mi§tir. 
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gore (dayamkh, yan dayamkh, dayamks1z) aynca duyurulmaktadir. GSYH ile birlikte �eyreklik 
donemlerde yay1mlanan istatistiklerin ge�mi§ donem degerlerine de yine http://www.tuik.gov.tr/ 
PreTablo.do?alt_id=l 1 05 sayfasmdan eri§ilebilir. 

Harcama yontemiyle GSYH'mn diger bile§eni olan yatmm harcamalan ise Gayrisafi sabit 
sermaye olu§umu ad1 altmda yine aym sayfada yer almaktad1r. Sabit sermaye yatmm istatistikle
rini yay1mlayan bir diger kurum ise sektorler itibanyla sabit sermaye yatmmlanm y1lhk olarak 
hesaplayan Kalkmma Bakanhg1'dir. 1 998 ytlmdan ba§layan ve bir sonraki y1lm tahminlerini de 
i�eren verilere www.kalkinma.gov.tr sayfasmda Gosterge ve istatistikler I Resmi istatistik Prog
ramtna Katktlartmtz ba§hgmdan ula§tlabilmektedir. 

TOiK'in http://www .tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=l  1 07 sayfasmda kamu harcamalan 
i�in veriler de bulunmakla birlikte, ileride Kamu Ekonomisi ba§hgmda yer verecegimiz kaynak
lar, bu kapsamda daha ayrmt1h verilere eri§imimize imkan saglamaktadir. 

Diger Milli Gelir Gostergeleri 

TOiK tarafmdan haz1rlanan 1 998 temel ytlh seri ile gayrisafi milli has1la (GSMH) hesapla
masma son verilmi§tir. 1 987-2006 donemi i�in TOiK'in haz1rlad1g. GSMH verilerine http://www. 
tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= l 1 05 sayfasmdan ula§tlabilmektedir. 

Diger taraftan Kalkmma Bakanhg. tarafmdan y1lhk olarak haz1rlanan Ekonominin Gene! 
Dengesi tablosunda iilkenin Net Faktor Gelirleri'ne de yer verilmekte, GSYH ile Net Faktor Ge
lirleri'nin toplam1 almarak y1lhk GSMH elde edilebilmektedir.108 Ekonominin Gene) Dengesi tab
losuna Kalkmma Bakanhg1 'mn www .kalkinma.gov.tr sitesinde, Gosterge ve istatistikler I Resmi 
istatistik Programtna Katktlartmtz sayfasmdan ula§tlabilir. 

Kalkmma Bakanhg1 tarafmdan yine Ekonominin Genel Dengesi tablosunda, Gayrisafi Mil
li Harcanabilir Gelir ad1yla, GSMH ile yurt dt§mda �ah§an vatanda§lanm1zm Tiirkiye'ye gonder
digi havaleleri veren Net Dt§ Alem Cari Transferleri'nin toplammdan olu§an bir gosterge tamm
lanmaktad1r. 109 Bu gostergeye de y1lhk olarak yukandaki sayfadan ula§tlabilir. 

Faktor maliyetiyle GSYH, GSYH'dan dolayh vergilerin �1kanlmas1 ve bu biiyiikliige siib
vansiyonlarm eklenmesiyle elde edilen bir milli gelir tamm1d1r. TOiK'in yay1mlad1g. iiretim yon
temiyle GSYH toplammdan Vergi - Subvansiyon kaleminin �1kanlmas1yla faktor maliyetiyle GS
YH biiyiikliigiine ula§tlabilmektedir. 

TOiK tarafmdan gelir yontemi ile GSYH verileriyle birlikte sabit sermaye tiiketimi de ayn 
bir kalem olarak verildiginden sayfa 26'da tammlad1g1m1z safi GSYH gostergesine de ula§1labil
mektedir. 

Bu boliimtin 6 no.Ju dipnotunda k1saca bahsettigimiz, ancak ayrmt1h olarak incelemedigi
miz insani Geli§mi§lik Endeksi'nin olu§turulmasmda kullamlan yontem http://hdr.undp.org say-

108 <;:eyreklik GSMH istatistikleri herhangi bir resmi kurumca yay1mlanmamakla birlikte, bu istatistikler GSYH istatistikleri ve 
TCMB tarafmdan yay1mlanan iidemeler dengesi tablosu kullamlarak hesaplanabilir (bkz. Uluslararas1 Ekonomi). 

109 i�i transferleri normalde GSYH tammma dahil degildir. 
. 



milli gelir gOstergeleri 77 

fasmda yer alan insani Geli§mi§lik Raporu'nda a�iklanmaktadir. insani Geli§mi§lik Endeksi de
gerlerine ise http://hdr.undp.org/en/statistics/ sayfasmdan ula§ilabilir. 

Ki§i Ba§ma Dii§en GSYH 
GSYH bir iilkede yaratilan katma deger toplamim, GSMH ise iilke niifusunun toplam gelirini ve
rir. Ki§i ba§ma dii§en milli gelir hesaplamasmda ama� iilkede ya§ayan bireylerin refahim ol�mek 
oldugundan, hesaplamada GSYH yerine GSMH'yi kullanmak daha anlamh olacaktir. Buna kar
§In milli gelir gostergesi olarak diinya genelinde daha �ok GSYH benimsendiginden Tiirkiye'de de 
resmi milli gelir gostergesi olarak GSYH hesaplanmakta, ki§i ba§ma dii§en gelir de GSYH iizerin
den yayimlanmaktadir. 

1 998 yihndan giiniimiize kadar sabit fiyatlarla TL iizerinden, cari fiyatlarla ise hem TL 
hem de ABD Dolan iizerinden hesaplanmi§ ki§i ba§ma dii§en GSYH verilerine TOiK'in http:// 
www.tuik.gov. tr/Prelstatistik Tab lo.do ?istab _id=221 8 sayfasmdan ula§ilabilmektedir. 11° Ki§i ba
§ma dii§en GSYH verilerinin hesaplanmasmda Adrese Dayah Niifus Kayit Sistemi'nden elde edi
len niifus istatistikleri ve bu istatistiklere dayamlarak hazirlanmi§ olan ge�mi§ yillar niifus tahmin
leri kullamlmaktadir. 

Satm Alma Giicii Paritesine Gore GSYH 
Satm alma giicii paritesi, pek �ok iilkeden aym yontemle veri derlenmesini gerektirdiginden, an
cak uluslararasi kurulu§larca ve uluslararasi ol�ekte kapsamh �ah§malarla hesaplanabilmektedir. 

Bu baglamda iilkeler arasi fiyat diizeyi farkhhklanm yansitmak iizere yapilan �ah§malar 
uluslararasi kurulu§larca yiiriitiilmekte, bunlar arasmda da Diinya Bankasi ve OECD tarafmdan 
yiiriitiilen kar§ila§tirma programlan one �ikmaktadir. Diinya Bankasi ve OECD tarafmdan he
saplanan satm alma giicii paritesine gore ki§i ba§ma dii§en GSYH gostergeleri di§mda IMF tara
fmdan da diger iki kurumun �ah§malarmdan elde edilen verilerle gostergeler hesaplanmaktadir. 

- OECD iilkeleri i�in satm alma giicii paritesine gore milli gelir verilerine http://stats.oecd. 
org adresinde National Accounts I Annual National Accounts I Main Aggregates I Gross 
Domestic Products sayfasmdan ula§ilabilmektedir. OECD tarafmdan hesaplanan satm 
alma giicii paritesi ile ki§i ba§ma reel GSYH degerleri, TOiK tarafmdan da yilhk olarak 
haber biilteniyle duyurulmaktadir. En son haber biilteni ile ge�mi§ donem degerlerine 
TOiK'in http://www .tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1 065 sayfasmdan eri§ilebilir. 111 

- Diinya Bankasi tarafmdan hazirlanan satm alma giicii paritesine gore milli gelir verile
rine http://databank.worldbank.org adresinde World Development Indicators ba§hgm-

110 Aym sayfada 1 923-1 997 diinemi ic;in eski seriler iizerinden hesaplanm1� ki�i ba�ma dii�en GSYH ve GSMH degerleri de yer 
almaktad1r. Ancak 2009 temel ytlh serinin gei;mi� diinem istatistikleriyle devamhhg1 olmad1gmdan, 1 998 iincesi ve sonras1 
ii;in ki�i ba�ma milli gelir degerlerinin kar�tla�tmlmas1 anlamh degildir. 

1 1 1  OECD'nin ayrmt1h tahminleri iii; yilda bir yay1mlanmakta, y1lhk giistergeler ise genel tahmin yiintemi ile elde edilmektedir. 
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dan se�im yapdarak ya da http://wdi.worldbank.org/table/1 . 1  sayfasmdan ula§ilabil
mektedir. Diinya Bankas1'nca yiiriitiilen Uluslararas1 Kar§da§t1rma Program1 (ICP) so
nu�larma gore hesaplanan satm alma giicii paritesi degerleri ise Birle§mi§ Milletler'in 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=699 sayfasmda yer almaktadir. 112 

- IMF tarafmdan haz1rlanan satm alma giicii paritesine gore milli gelir verilerine ise 
www.imf.org/external/pubslft/weo/20 1 1 /01 /weodata/download.aspx sayfasmda 
Download WEO Data I By Countries (country-level data) ba§hgmdan se�im yaparak 
ula§ilabilmektedir. 

Diinya Bankas1'nca yiiriitiilen Uluslararas1 Kar§ila§tirma Program1'nda Birle§mi§ Milletler'e 
iiye biitiin iilkeler kapsamrken OECD tarafmdan ger�ekle§tirilen �ah§ma OECD iilkeleri ile sm1r
hd1r. Satm alma giicii paritesi hesaplamaya dahil edilen iilkelere gore degi§ebildiginden, bu iki ku
rulu§un istatistiklerinde farkhhk goriilmesi dogald1r. Diger taraftan aym veri seti kullamlmasma 
ragmen (Uluslararas1 Kar§1la§t1rma Program1 verileri ), hesaplama yontemindeki farkhhklar nede
niyle IMF tarafmdan hesaplanan gostergeler de, diger iki uluslararas1 kurulu§un yay1mlad1g1 ista
tistik degerlerinden farkhhk gostermektedir. Olkeler aras1 kar§da§tirmalarda farkh kurulu§larm ve
rilerinin kullamlmas1 hatah yorumlara yol a�abileceginden bu konuda dikkatli olunmahd1r. 

Bu ii� kurulu§�a haz1rlanan gostergeler arasmdaki fark1 yans1tmak iizere Tiirkiye i�in 2000 
y1lmdan giiniimiize OECD, IMF ve Diinya Bankasi tarafmdan hesaplanm1§ degerler Grafik 2.9'da 
kar§da§tmlmaktad1r. Her ii� gostergenin benzer egilimler sergiledigi, ancak yontem ve kapsam 
farkhhklarma bagh olarak gosterge degerlerinin farkhla§t1g1 goriilmektedir. 

Satm alma giicii paritesinin ilgin� bir tahmini ise Economist dergisi tarafmdan yay1mlanan, 
farkh iilkelerdeki Big Mac fiyatlanm o iilkenin para cinsi iizerinden veren Big Mac endeksidir. Bu 
gosterge, temsili bir sepet yerine standart tek bir iiriiniin farkh iilkelerdeki fiyatm1 yans1tan, fiyat 
farkhhklanm ol�mek i�in belirlenen iiriin sepetinin tek bir iiriin i�erdigi bir satm alma giicii pari
tesi gostergesidir. Endeks hakkmda ayrmt1h bilgi www .economist.com/markets/bigmad adresin
den almabilir. 

Gelir Dag1hm1 
2006 y1lmdan bu yana gelir dag1hm1 istatistikleri TOiK tarafmdan y1lhk olarak diizenlenen Gelir 
ve Ya§am Ko§ullan Ara§tirmas1 ile toplanan veriler yard1m1yla haz1rlanmaktad1r. Ara§tirma so
nu�lan ve hesaplanan gostergelere ili§kin en son haber biilteni ile ge�mi§ donem istatistiklerine 
http://www.tuik.gov. tr/Pre Ta blo.do ?alt_id= 1 0 1 1 sa yfasmdan ula§ilabilir. 

Gini katsaydan hem toplam bane geliri iizerinden hem de e§deger gelir iizerinden hesaplan
makta, iilke geneli i�in yay1mlanan katsay1lar di§mda bolgeler itibanyla ve kent-k1r aynmmda da 
Gini katsay1lan yay1mlanmaktadir. Bunun yam sira aym sayfadan; 

112 Diinya Bankas1'nca yiiriitiilen Uluslararas1 Kar§1la§t1rma Program• ( International Comparison Program-ICP) i�in bkz. www. 
worldbank.org/data/icp 



25 

20 

1 5  

1 0  

5 

milli gelir gijstergeleri 79 

GRAFiK 2.9 
OECD, IMF ve Diinya Bankasi Tarafmdan Hl1Zlrlanan Tiirkiye i9n Sattn Alma Giicii Paritesine Gore 

Ki1i Baima Dii1en GSYH Degerleri 

- -- -- -- - -..... ..... ..... ... .. .. - -- -
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Kaynak: OECD, IMF, Diinya Bankasi. 

yiizde be§, yiizde on ve yiizde yirmilik gelir gruplan itibanyla hanehalk1 kullamlabilir 
geliri ve e§deger hanehalk1 kullamlabilir gelirlerine, 
i§teki duruma ve meslek gruplanna gore ortalama ki§isel gelir degerlerine ve 
P80 / 20 olarak adlandmlan gosterge degerlerine 

ula§tlabilmektedir. 

Yoksulluk 
TOiK tarafmdan gelire dayah yoksulluk istatistikleri ve harcamaya dayah yoksulluk istatistikleri 
olmak iizere iki grup yoksulluk istatistigi haz1rlanmaktad1r. 

Gelir ve Ya§am Ko§ullan Ara§t1rmas1 sonu�lan kullamlarak haz1rlanan ve gelire dayah 
yoksulluk istatistikleri ba§hgmda yay1mlanan goreli yoksulluk smm, e§deger fert ba§ma medyan 
gelirin belirli bir oram kullamlarak olu§turulmaktadtr. Medyan gelirin % 40, % 50, % 60 ve % 
70'ine gore hesaplanan yoksulluk s101rlan, yoksul say1lan ve yoksulluk oranlan TOiK tarafmdan 
y1lhk olarak duyurulmaktad1r. 

Hanehalk1 Biit�e Anketi sonu�lan kullamlarak haz1rlanan ve harcamaya dayah yoksulluk 
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istatistikleri ba§hgmda yay1mlanan mutlak yoksulluk gostergeleri ise ki§i ba§t giinliik harcama tu
tan 1 ,  2 ,15  ve 4,3 ABD Dolan altmda bulunan fert say1smm toplam fertlere oramm vermekte ve 
TOiK tarafmdan yine ytlhk olarak yay1mlanmaktad1r. 

Bu iki grup gosterge yanmda 20 1 0  ytlma kadar g1da yoksullugu (a�hk ) ,  yoksulluk 
(g1da+g1da dt§t) ve harcama esasb goreli yoksulluk olmak iizere ii� farkh yoksulluk gostergesi da
ha yay1mlanm1§, bu tarihten sonra bu gostergelerin haz1rlanmasma son verilmi§tir. 

Yukanda s1ralanan gostergelerin ge�mi§ donem sonu�lan ile yoksulluk gostergeleri hak
kmdaki en son haber biiltenine TOiK'in http://www .tuik.gov.tr/PreTablo.do?ak_id= 1 0 1 3  sayfa
smdan ula§tlabilir. 

Tiirk-i§ tarafmdan haz1rlanan yoksulluk smm gostergeleri ise http://www.turkis.org.tr say
fasmda Ara�ttrma!Afltk Yoksulluk Stntrt ba§hgmda yay1mlanmaktadu. Her sene sonunda a�1kla
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Oretim ve lktisadi Canll llk 

F iravun bir dii§ goriir ancak bunu hi�bir riiya tabircisi yorumlayamaz. Son �are olarak Yusuf 
peygamberi huzuruna �ag1ran firavun, ondan gordiigii dii§ii yorumlamasm1 ister. Yusuf pey

gamber bu riiyaya gore, yedi y1lhk bir bolluk ve refah donemini yedi y1lhk k1thgm takip edecegi
ni soyleyerek, iilke yoneticilerine bolluk doneminde tahil hasadmm bir k1smmm depolanmas1ru ve 
k1thk donemine saklanmas1m tavsiye eder. Ger�ekten de bu ongorii ger�ekle§ir ve Yusuf peygam
berin tavsiyesine uyan MlSlr halk1, k1thk y1llanm sorunsuz atlat1r. Hem Kur'an-1 Kerim'de hem de 
Eski Ahit'te bahsi ge�en bu k1ssa, giiniimiizde konjonktiir dalgas1 olarak adlandmlan refah ve 
darhk dongiisiiniin belki de en eski ornegini sunmaktad1r. 

Son iki yiiz y1lhk donem iktisadi faaliyetin uzun donemli geli§iminin art1§ yoniinde oldugu 
bir zaman dilimini i§aret etse de, bu geli§menin dogrusal bir �izgi izlemeyip genel bir art1§ trendi et
rafmda geni§leme ve gerileme donemlerini i�eren dalgalanmalar gostererek seyrettigi, daha erken 
donemlerde iktisat�ilarm dikkatini �ekmi§ti. Piyasa ekonomilerinde genelde sat1§lar ve iiretimin 
artt1g1 geni§leme donemlerini, ekonomik aktivitenin yava§lad1g1, karlarm ve yatmmlarm geriledigi, 
i§sizligin yiikseldigi durgunluk donemleri takip ediyordu. iktisadi canhhgm asgari seviyeye indigi 
bunahm donemlerini ise tiiketim, yatmm ve iiretimin tekrar artmaya ba§lad1gi canlanma donemle
ri takip ediyordu. Siiresi ve §iddeti degi§mekle birlikte giiniimiiz piyasa ekonomilerinin ka�1mlmaz 
bir ozelligi olan bu donemsel dalgalanmalar konjonktiir dalgalan olarak adlandmlmaktadir. 1 

Konjonktiirdeki degi§ime haz1rhks1z yakalanmak hem bireyler hem de §irketler i�in y1k1c1 
sonu�lar dogurabileceginden, gerekli tedbirleri alabilmek adma yakla§makta olan zor zamanlan 
onceden tahmin etmek, ekonomideki karar ahc1lar i�in hayati onem ta§1r. M1s1rhlar, bir peygam-

1 Konjonktiir dalgalan (business cycles) Tiirk�de konjonktiir hareketleri, devri hareketler, devrevi dalgalar, i� c;;evrimleri gibi 
farkh isimlerle de adlandmlmaktad1r. 
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berin yard1mma nail olmamn avantaj 1m kullanarak, ki bu baz1larma gore tarihteki son isabetli ik
tisadi tahmindir, yedi y1lhk kurakhk donemini, bundan onceki bolluk doneminde biriktirdikleri 
stoklan kullanarak atlatmay1 ba§ard1lar. iktisadi tahminlerinde giiniimiizdeki karar ahc1larm ise 
i§i §iiphesiz daha zordur. Bir taraftan gerileme donemlerinin en az hasarla atlat1labilmesi, diger ta
raftan politika yap1c1lann gerekli onlemleri alabilmeleri i�in, piyasalardaki geli§melerin yakmdan 
takip edilmesi gerekir. Bu anlamda biitiin piyasa ekonomilerinde, iktisadi canhhgm izlenmesine 
yonelik olarak pek �ok gosterge hazirlanmakta ve kullamc1lara sunulmaktad1r. 

Biiyiimenin neden her zaman monoton bir �izgi takip etmedigi ve konjonktiiriin dalgalan
malar gosterdigi, iktisadm temel ilgi konularmdan biri olmu§ ve 19 .  yiizy1ldan giiniimiize kadar 
bu konuda pek �ok teori geli§tirilmi§tir.2 Konjonktiir dalgalarmm nedenlerinin tespit edilmesi 
onemlidir, zira almacak tedbirlerin ya da uygulanmas1 gereken dogru politikalarm belirlenmesi, 
bu dalgalanmalarm yap1smm anla§1lmasma baghd1r. Bu kapsamdaki teorilerden biiyiik bir k1sm1 
ekonomideki dalgalanmalarm toplam talepte ya§anan degi§imlerden kaynakland1gma vurgu ya
par. Ornek olarak gelecege ili§kin beklentilerde degi§im, risk alg1smdaki bozulma, siyasi otorite
nin hatah kararlan, a§m yatmm gibi �e§itli faktorler toplam talebi dii§iirmekte ve durgunluga yol 
a�abilmektedir. Olumsuz ko§ullar iktisadi faaliyet asgari diizeye inene kadar devam eder. Yeni 
yatmm firsatlarmm ortaya �1kmaya ba§lamas1yla birlikte toparlanma donemine girilir. Bunun ya
mnda ekonomideki dalgalanmalan, reel faktorler sonucu verimlilikte ya§anan degi§imlere bagla
yan �e§itli teoriler de mevcuttur. Ornegin yeni bir teknoloj iye ge�ilmesi sonucu verimlilik artarsa, 
piyasada da buna paralel bir canhhk ya§anacaktir. Yine bir dogal afet ya da sava§ gibi nedenler
le iilkenin sermaye stoku tahrip olursa iiretimde de dii§ii§ goriilecektir.3 

Ge�mi§ donemlerde ya§anan dalgalanmalar siireleri, etkileri ve §iddetleri ile biiyiik �e§itli
lik gosterse de baz1 ortak rioktalarm varhg1 goz ard1 edilemez. Ekonomide her bir dongii, karhh
gm artt1g1, yeni yatmm firsatlanmn dogdugu, ertelenmi§ tiiketim harcamalarmm talebi art1rd1g1 
bir donemde ba§lamaktad1r. Bu olumlu ortam yatmm1 ve tiiketimi artirarak ikinci a§amada bir 
geni§leme donemini beraberinde getirir. Bu geni§leme donemi genelde, herhangi bir nedenle yat1-
nm talebinin azalmas1 ve ki§ilerin gelecek beklentilerinin bozulmaya ba§lamasma kadar devam 
eder. Geni§leme doneminde dikkat �ekmeyen pek �ok kii�iik sorun, genel iklimin olumsuza don
mesiyle daha �ok goze batar hale gelir, boylece yava§lama donemini, iiretimin ve istihdamm dii§
tiigii durgunluk donemi takip eder. i§yerlerinin kapand1g1, i§sizligin artt1gi, gelecek iimitlerinin 
sonmeye ba§lad1g1 durgunluk donemi konjonktiir dalgasmm en 1zd1raph zaman dilimidir. Ta ki 
tiiketiciler ve yatmmcilar, hayatm bir §ekilde devam ettigine ikna olup gelecek beklentilerini yeni
den gozden ge�irene kadar. Ekonominin dibe vurmasmm ardmdan gelen toparlanmayla birlikte 
biitiin siire� yeniden ba§lar. 

2 Sherman ( 1 99 1 ), Zarnowitz ( 1 985) .  
3 Baz1lan da konjonktiir dalgalanmalarm1, ekonominin dinamizmini ortaya koyan, piyasa mekanizmasmda goriilebilecek ak

sakhklarm diizeltilmesi i�in bir f1rsat sunan, kapitalizmin ka�1mlmaz bir sonucu olarak gorme egilimindedir. Ancak krizde if
las eden, evini kaybeden, i�ten �1kanlan bir ki�iyi, bu olanlarm kapitalizmin saghkh i�lediginin bir gostergesi olduguna ikna 
etmek zordur. 
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Piyasadaki bir s1kmtmm ne zaman durgunluk (resesyon) olarak adlandmlmas1 gerektigine 
ili§kin bir uzla§t mevcut olmamakla birlikte, genelde birbirini takip eden iki c;eyreklik donemde 
reel GSYH'da dii§ii§ goriilmesi durgunluk olarak kabul edilmektedir.4 Daha genel bir ifadeyle 
ise durgunluk, ekonominin tamamma yay1lan, belirli bir siire devam eden, gelir, iiretim ve istih
damda gerilemeye yol ac;an ekonomik aktivitedeki azalma olarak tammlanabilir.5 Bu anlamda 
ufukta bir iktisadi bunahmm goriiniip goriinmedigi sorusunu cevaplamakta kullanabilecegimiz 
gostergeler soz konusu oldugunda, iktisadi canhhk ve toplam iiretimin nihai gostergesi olarak 
milli gelir istatistikleri one c;1kmaktad1r. Bununla birlikte genelde referans donemden bir ila iic; ay 
sonra ac;1klanan milli gelir gostergeleri, karar ahc1larm ekonominin canhhgma ili§kin giincel veri 
ihtiyacm1 kar§1lamakta yetersiz kahr. Kullamcilar, kapsam1 daha dar ancak daha h1zh ula§1labi
len gostergelere ihtiyac; duyarlar. 

Daha giincel ve s1k arahklarla yay1mlanan gostergelere duyulan bu ihtiyac1 kar§1lamak iize
re c;e§itli kurumlar tarafmdan iiretim diizeyi, tiiketim davram§lan ve genel iktisadi faaliyet hak
kmda bilgi veren pek c;ok gosterge derlenmektedir. Bu gostergelerin ba§hcalan arasmda kapasite 
kullamm oram, sanayi iiretim endeksleri, sipari§ endeksleri, ba§ta otomotiv olmak iizere c;e§itli 
sektorlerdeki iiretim diizeyleri, egilim anketleri, yap1 izinleri, perakende sat1§lar say1labilir. Bu bo
liimiin konusunu olu§turan bu tiir gostergeler, piyasadaki canhhg1 yans1tmamn otesinde, ekono
minin farkh perspektiflerden incelenmesine de olanak saglar. 

Ekonomideki canhhkla ili§kilendirilen gostergeler genelde oncii gostergeler, e§anh goster
geler ve artc;1 gostergeler olmak iizere iic;lii bir kmhmda sm1flandmhr. Biiyiime ic;in erken sinyal 
niteligi ta§tyan gostergeler oncii gosterge, zamansal olarak ekonomideki canhhk ile paralel giden 
gostergeler e§anh gosterge, ekonomik aktiviteyi belli bir zaman arahg1yla takip eden gostergeler 
ise artc;1 gosterge olarak nitelendirilmektedir. 

Bu aynm1 gorsel olarak yans1tmak iizere bu iic; s1mf gostergenin GSYH ile zaman boyutun
daki ili§kisi, simiilasyon yoluyla elde edilmi§ veriler arac1hgiyla Grafik 3.l 'de gosterilmektedir. 
Oncii gostergedeki yiikseli§ gelecekte iiretim ve iktisadi faaliyetin artacagma i§aret ederken bu 
gostergelerdeki dii§ii§ yava§lama beklentisi dogurur. Bu anlamda oncii gosterge, gec;erli oldugu 
donemi takip eden donemler hakkmda bilgi verebilme giicii olan gostergelerdir.6 E§anh goster
geler ise iiretim diizeyiyle uyumlu hareket eden ve piyasadaki canhhgm giincel durumunu yans1-
tan gostergelerdir. Bu tiir gostergelerin en yiiksek ve en dii§iik oldugu donemlerin, konjonktiir 
dalgasmm tepe ve dip noktalanyla c;ak1§mas1 beklenir. Artc;1 gostergeler ise iiretim ve gelir diize-

4 Konjonktiir dalgalarmm tarihlenmesi konusundaki klasik �ah§ma i�in bkz. Burns-Mitchell ( 1 946) .  
ABD'de geni§leme ve durgunluk donemlerinin ba§langt� ve biti§ tarihleri National Bureau of Economic Research isimli 

bir ara§tlrma kurulu§u nezaretinde, bir grup iktisat�1 tarafmdan belirlenmekte ve bu karar genel kabul gormektedir. 
5 Tiirkiye'de iiretim ve talebin geriledigi donemler durgunluk ya da resesyon ifadesinden �ok kriz ifadesiyle tammlamyor. Bu

rada krizi, mevcut kmlganhklarm, tetikleyici bazt §oklar nedeniyle i§sizlikte belirgin bir artt§a ve ekonomik kii�iilmeye yol 
a�mas1 olarak tammlayabiliriz. Bu anlamda kriz, resesyonun ba§lang1cmda ya§anan, iktisadi gostergelerde §iddetli bozulmay
la simgelenen akut donemi ifade eder. Yine de giinliik kullammda kriz ile durgunluk tabirleri arasmdaki �izgi muglakt1r. 

6 Lahiri - H.Moore ( 1 99 1 ) . 
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GRAFiK 3.1 
Oneil, E1anh ve Art� Gosterge Omekleri 
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c) Art9 gosterge 
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yindeki degi§imleri geriden takip ederek durgunluk donemleri ve canlanmanm teyit edilmesine 
yard1mc1 olurlar. 

Ger�ek hayatta derlenen gostergelerin milli gelirle nadiren Grafik 3 . l 'deki kadar a�1k bir 

ili§ki i�inde bulunmas1, iktisat�1lar arasmda, hangi gostergelerin oncii gosterge niteligi ta§1d1g1 
hakkmda bir fikir birligi saglanmasm1 gii�le§tirmektedir. Yine de teorik beklentilere dayanarak 
bu ii� gosterge s101fma baz1 ornekler verebiliriz. Gelecek aylarda iiretilmek iizere alman sipari§
leri i�eren bir sipari§ endeksinin ya da firma karlan kullamlarak hesaplanan bir karhhk goster
gesinin oncii gosterge niteligi ta§1mas1 beklenir. Sipari§ endeksindeki yiikseli§, bu sipari§lerin iire

time ge�mesiyle, gelecek donemlerde iiretim art1§1 ya§anacagmm bir i§aretidir. Karlardaki yiikse
li§ ise ilerleyen donemde yatmmlan art1racak ve iktisadi canhhga katk1da bulunacakt1r. Sanayi 
sektoriiniin iiretim seviyesini ol�en bir sanayi iiretim endeksi ise e§anh gostergelere ornek olarak 
gosterilebilir, zira sanayi iiretimindeki geli§im, aym donemin iiretim seviyesi i�in de gosterge te§

kil eder.7 istihdam ve i§sizlik gostergelerinin ise, iiretimi belirli bir zaman arahg1yla takip etme
leriyle art�1 gosterge niteligi ta§1d1klan yaygm kabul gormektedir. i§ten �1karma ya da eleman al

ma gibi istihdama yonelik kararlar, ancak belirli bir siire sonunda, piyasamn durumundan emin 

olunduktan sonra verilir. Bu da istihdam gostergelerinin piyasadaki canhhk dongiisiinii geriden 
takip etmesine yo! a�ar. 

Yiiksek frekansh ve erken a�1klanan k1sa donemli gostergeler, finansal varhklarm degerini 

7 �anh gosterge niteligi ta§tyan, konjonktiiriin mevcut durumu hakkmda bilgi saglayan baz1 giistergeler (ornegin kapasite kul
lamm oram), yalmzca milli  gelir verilerinden once a�1kland1klar1 i�in zaman zaman oncii gosterge olarak nitelenmektedir. An
cak bu tiir gostergeler bizim burada tammlad1g1m1z anlamda oncii gosterge niteligi ta§imazlar. 
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dogrudan etkileyerek yatmmc1lar i�in zarar riski ve kar f1rsat1 dogurdugundan, finans piyasala
rmdaki karar ahc1larca da yakmdan takip edilirler. Ozellikle i§lem hacminin yiiksek oldugu faiz
bono, sermaye ve doviz piyasalan, a�1klanan baz1 gosterge degerlerinden dogrudan etkilenir. Fi
nansal piyasalardaki fiyatlar, piyasa kat1hmc1larmm o an itibanyla sahip olduklan bilginin deger
lendirilmesiyle olu§an bir denge durumunu yans1tir (ya da oyle olmas1 beklenir). Yeni a�1klanan 
gosterge piyasa beklentilerinden onemli ol�iide farkhhk gosteriyorsa, diger bir ifadeyle a�1klanan 
yeni veri bilgi mevcuduna bir katk1da bulunuyorsa, piyasa kat1hmcilan yeni ogrendikleri bu bil
giyi de hesaba k�tarak fiyatlara ili§kin gorii§lerini yeniden olu§tururlar. A�1klanan veri beklenti
ler dogrultusunda ger�ekle§mi§ ise yeni verinin bir etkisi olmaz. Piyasa tabiriyle a�1klama sonucu 
olu§acak yeni durumu yatmmc1lar daha once "satm almi§lardir" .  iktisadi dengeleri belirleyen 
gostergelerden birinin beklentilerden yiiksek ya da dii§iik ger�ekle§mesi halinde ise, finansal var
hk degerlerinde de degi§imler goriiliir. Olu§acak yeni fiyat dengesi, a�1klanan gostergenin beklen
tiden ne yonde ve ne ol�iide sapt1gma gore belirlenir. 

Finansal piyasalarm biiyiime ve enflasyona ili§kin gostergelere genelde nas1l tepki verdigi
ni Tablo 3 .l 'de ozetliyoruz. ilk olarak faiz piyasas1m ele ahrsak, faizlerde yiikselme beklentisi 
yaratan veriler, bono fiyatlannda dii§ii§e neden olarak bono yatmmc1smm kaybma yol a�acak
tir. Ornegin ekonominin beklenenden h1zh biiyiidiigiine ili§kin veriler faiz oranlanm artirarak 
faiz-bono piyasalanm olumsuz etkiler. Enflasyonun beklenenden yiiksek �1kmas1 da faiz oranla
n iizerinde yukan yonlii bask1 olu§turan bir faktordiir. Enflasyonun yiikselmesi her §eyden once 
bor� verenlerin daha yiiksek bir nominal faiz talep etmesini beraberinde getirecektir. Buna ilave
ten enflasyondaki artl§ ekonominin 1smd1gmm bir gostergesi olup, faizlerde de art1§ beklentisi 
dogurur. Sermaye piyasalan ise aksine ekonominin h1zh biiyiimesinden olumlu etkilenir. Ekono
minin gelecegine ili§kin beklentilere pozitif yonde etki eden gostergeler, karhhk ve varhk deger
lerinin artacag1 beklentisi yaratarak sermaye piyasalarmda yiikseli§e neden olur. Enflasyonda 
beklenenin iizerinde artl§ ise borsalara olumsuz yonde etki eder. Enflasyon ekonominin kapasi
tesinin iizerinde biiyiidiigiinii gosterdiginden, artan bir enflasyon �ogu zaman gelecekte biiyiime
nin yava§layacag1 sinyali olarak alg1lamr. Doviz fiyatlan ise ekonominin h1zh biiyiidiigii donem
lerde art1§ egilimi gosterir. Biiyiimenin h1z kazanmas1, yabanc1 mallara olan talebi art1rarak cari 
i§lemler a�1g1 yaratacagmdan, doviz talebinin artmasm1 beraberinde getirecek ve doviz kurlarm-

Piyasa 

Faiz piyasas1 

Sermaye piyasas1 

Doviz piyasas1 

TABL0 3.1 
Piyasalann A�klanan Giistergelere T epkileri 

Biiyiimede am1 (biiyiimede dii1ii1) 

Faiz artar, bono fiyatlan dii1er 
(faiz dii§er, bono fiyatlan artar) 

Borsa endeksi yiikselir (borsa endeksi dii§er) 

Doviz kuru artar (doviz kuru dii§Cr) 

Enflasyonda am1 (enflasyonda dii1ii1) 

Faiz artar, bono fiyatlan dii§er 
(faiz dii§er, bono fiyatlan artar) 

Borsa endeksi dii§er (borsa endeksi yiikselir )  

Doviz kuru artar (doviz kuru dii§er) 
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da arti§a neden olacakt1r. Enflasyondaki artI§ ise zaten yerel para biriminin deger kaybetmesi an
lamma gelmektedir.8 

Bu noktada yukandaki tablonun daha �ok yiiksek gelirli iilkelerde gozlenen piyasa hare
ketleri goz oniinde bulundurularak haz1rland1gm1 belirtmemiz gerekiyor. Tiirkiye gibi orta gelir
li, iktisadi §artlan farkh dinamiklerden etkilenen iilkelerde piyasalarm reaksiyonlan tabloda be
lirtilenlerden aksi yonde geli§ebilir. Ornegin ekonomideki 1smma yiiksek gelirli iilkelerde, merkez 
bankasmm faiz yiikseltecegine ili§kin beklentiler yaratt1g1 i�in genelde faiz oranlarmda yiikseli§e 
yol a�ar. Yiiksek bor�lu geli§mekte olan iilkelerde ise faiz oranlarmm daha �ok bor� �evrilebilir
ligine ili§kin beklentilere bagh olarak dalgaland1gi gozlenmektedir. Geli§mekte olan bir iilkede 
h1zh biiyiime, kamu dengesini iyile§tirerek iilkenin kredi riskini dii§iirebilir. Bu durumda tabloda 
i§aret edildiginin aksine h1zh biiyiime faiz oranlarmda dii§ii§ii beraberinde getirebilir. 

Gostergelerin piyasalara etkisi, piyasanm endi§e ve beklentilerine gore olu§makta, bu endi
§e ve beklentiler ise tek tek gostergelerden �ok tablonun biitiinii iizerinden §ekillenmektedir. Do
lay1s1yla piyasa alg1S1m ozetleyen, her donemde ge�erli bir §ablon olu§turmak miimkiin degildir. 

Tiirkiye'de �e§itli kurulu§larca, iktisadi canhhga ili§kin gosterge te§kil edebilecek pek �ok 
istatistik haz1rlanmakta ve diizenli arahklarla yay1mlanmaktadir. Siirekli yeni endekslerin olu§tu
ruldugu, mevcut endekslerin i�eriklerinin giincellendigi, endeksleri etkileyen hukuki ve iktisadi 
yapilarm degi§im gosterdigi giiniimiizde, iilke ekonomisinin genel durumu hakkmda bilgi verebi
lecek ve diizenli olarak takip edilmesi gereken gostergelerin tam listesini �1karmak miimkiin de
gildir. Bununla birlikte, veri derleyen kurulu§un giivenilirligi, verinin siirekliligi, piyasalar ve ikti
sat�1lar tarafmdan takip edilmesi gibi kriterler goz oniine almd1ginda §U gostergelerin one �1kt1gi 
ifade edilebilir: 

- imalat Sanayinde Kapasite Kullamm Oram 
- Sanayi Endeksleri 

- Ayhk Sanayi Endeksleri 
- Sanayi i§giicii Girdi Endeksleri 

- Ticaret ve Hizmet Endeksleri 
- in§aat Sektoriiyle ilgili Endeksler 

- in§aat Endeksleri 
- Y ap1 izin istatistikleri 

- Yap1 Ruhsat1 
- Yap1 Kullanma izin Belgesi 

- Egilim Anketleri 
- iktisadi Yonelim Anketi ve Reel Kesim Giiven Endeksi 
- i§yeri Egilim Anketi ve Sektorel Giiven Endeksi 

8 Makro ekonomik gostergelerin yatmm kararlarmda kullamlmasma ili�kin oneriler i�in Onsoz'iin 2 no.Ju dipnotunda s1rala
nan �ah�malara miiracaat edilebilir. 
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- Tiiketici Egilim Anketi ve Tiiketici Giiven Endeksi 
- Beklenti Anketi 
- Yatmm Anketi 
- Di§ Ticaret Beklenti Anketi 
- Banka Kredileri Egilim Anketi 

- Tiiketim Harcamalan 
- Perakende Sat1§ Hacim Endeksi 
- A VM Endeksleri 
- Kredi Kart1 istatistikleri 

- Diger Onemli Veriler 
- Ta§1t Arac1 Oretim ve Sat1§lan 
- Kar§1hks1z <;ek ve Protestolu Senet istatistikleri 
- Kurulan I Kapanan �irket istatistikleri 
- Bile§ik Oneil Gostergeler Endeksi 
- Elektrik Oretimi ve Tiiketimi 

Bu boliimiin geri kalanmda bu gostergeleri daha yakmdan inceleyecegiz. 

iMALAT SANA YiNDE KAPASiTE KULLANIM ORANI 
Ger�ekle§en iiretim miktarmm, tam kapasite ile �ah§1lmas1 halinde elde edilebilecek iiretim mik
tarma oram olarak tammlanabilecek kapasite kullamm oram, sanayi sektoriindeki geli§melerin 
izlenebilecegi gostergelerin ba§mda gelmektedir. Kapasite kullamm oranmdaki art1§, iiretim fak
torlerinin daha verimli kullamlmas1, mevcut yatmmlarm iiretim olarak ekonomiye geri donmesi 
ve karhhgm artmas1 anlamma geldigi gibi, gelecek donemlerde yatmmlann artacagmm da bir i§a
retidir. Tiirkiye'de kapasite kullammma ili§kin TCMB tarafmdan ayhk olarak haz1rlanan imalat 
Sanayinde Kapasite Kullamm Oram, kamuya a�1klanan veriler arasmda ekonominin canhhgm1 en 
h1zh yans1tan gosterge olma ozelligiyle yakmdan takip edilmektedir. 

Kapasite kullamm oram, bir ekonominin dinamizmi ve biiyiime performansm1 ortaya ko
yan ba§hca gostergelerden biridir. Firmalarm dii§iik kapasiteyle �ah§mas1, sabit sermaye yatmm
larmm beklenen getiriyi saglayamamas1 ve dolay1S1yla karhhgm dii§iik olmas1 anlamma gelir. 
Yiiksek kapasite kullamm1 ise hem karhhg. olumlu etkiler, hem de kapasitesinin sm1rlarma ula
§an iireticinin, kapasite artmm1 i�in yeni yatmm planlan yapmasmm oniinii a�ar. K1sa vadede ka
pasite degi§imi sm1rh olacagmdan, kapasite kullamm oram biiyiik oranda iiriin talebine ve sat1§
larma gore dalgalanma gosterir. Bu �er�evede ekonomi genelinde kurulu kapasitenin ne oranda 
kullamld1g1, piyasadaki talep seviyesi ile genel iktisadi iklimin bir gostergesini sunmaktad1r. 

Kapasite kullamm oram, iiretim imkanlarmm smmna ne ol�iide yakla§1ld1gmm bir ol�iisii 
olarak, ekonominin fazla ismmasmm yaratacag1 fiyat art1§lan baglammda takip edilen gosterge
lerin de ha§mda gelmektedir. Merkez bankalan enflasyon bask1smm bir gostergesi olarak kapasi-
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te ·kullamm oranlanm dikkatle izlemekte ve bu gostergedeki geli§imi, para politikasmm §ekillen
dirilmesinde dikkate almaktad1rlar.9 At1l kapasite bulundugunu i§aret eden dti§tik bir kapasite 
kullamm oram, enflasyonist ortam yaratmadan daha hizh btiytimenin mtimktin oldugu §eklinde 
yorumlamr. Ge�mi§ verilere gore ytiksek bir kapasite kullamm oram ise tiretimi art1rmak i�in ila
ve yatmma ihtiya� duyuldugunu gosterir. Talebin daha da artmas1 durumunda, kisa vadede ka
pasiteyi art1rmak mtimktin olamayacagmdan fiyat dtizeyi ytikselecektir. 

Kapasite kullamm oranmm hesaplanabilmesi, firmalann donem i�indeki tiretimleri ile 
tam kapasitede �ah§ilmas1 halinde elde edilebilecek potansiyel tiretim dtizeyinin bilinmesini ge
rektirmektedir. Tam kapasite, btittin makine ve te�hizat ile personelin, normal mesai §artlarm
da tiretebilecekleri azami tiretim miktanm ifade eder. Sartlarm zorlanmas1 ile, ornegin makine
lerin a§m �ah§tmlmas1 ya da fazla mesai yap1lmas1 sonucu bir stire tam kapasitenin tizerinde fa
aliyet gosterilebilir. Ancak tam kapasite, §artlar zorlanarak elde edilen ge�ici tiretim art1§1m de
gil, makul bir degi§ken tiretim maliyetiyle tiretilen azami miktan, yani stirdtirtilebilir tiretimi 
ifade eder. 

Ttirkiye'de lmalat Sanayinde Kapasite Kullamm Oram TCMB tarafmdan, imalat sanayi 
sektortinde faaliyet gosteren i§yerlerinin lktisadi Yonelim Anketi'ne verdikleri yamtlara dayah 
olarak ayhk periyotta hesaplanmaktad1r (iktisadi Yonelim Anketi i�in bkz. s. 1 14-1 18 ) .  Soz ko
nusu ankette yer alan bir soruyla i§ yeri yoneticilerinden firmalarmm kapasite kullamm oranlar1 
hakkmda bilgi almmakta, alman cevaplar firma ve sektor btiytikltiklerine gore agirhklandmlarak 
endeksler olu§turulmaktad1r. i§yeri bazmda elde edilen veriler, i§ yeri btiytikltigti ve sektor btiytik
ltigtine gore kademeli olarak ag1rhklandmlarak hem �e§itli sektorler i�in hem de imalat sanayinin 
tamam1 i�in kapasite kullamm oranma ula§1lmaktad1r.1° Firmalardan her aym 1 'i ile 1 5'i arasm
da derlenen verilerle olu§turulan endeksler, aym aym son haftasmda yay1mlanmaktad1r. Referans 
aym i�inde yay1mlanan kapasite kullamm oram, boylece tiretim faaliyetinin en gtincel durumunu 
yans1tan bir gosterge niteligi kazanmaktad1r. 

TCMB'nin kapasite kullamm oram �ah§mas1 yalmz imalat sanayi altmda sm1flandmlan 
sektorleri kapsamakta, sanayi sektortintin diger iki alt ba§hg1 olan madencilik ve ta�ocakftltgt ile 
elektrik, gaz, buhar ve steak su uretimi ve dagtttmt kalemleri, kapasite kullamm oram hesapla
masma dahil edilmemektedir. imalat sanayinin geneli i�in ol�tilen kapasite kullamm oram yanm
da, Nace Rev.2'ye gore yirmi dort alt sektortin ve alt1 ayn mal grubunun kapasite kullamm oran
lan da TCMB tarafmdan kullamcilara sunulmaktadir.11  Kapasite kullammma ili§kin gazete ha
berleri genelde imalat sanayinin tamam1 i�in hesaplanan oranlara odaklansa da, tek tek sektor
lerin kapasite kullamm oranlan da ekonominin performansma ili§kin degerli bilgiler i�erir. Or
negin ag1rhkh olarak ihracata yonelik olarak di§ piyasalara ilretim yapan sektorlerin kapasite 

9 TCMB (201 0-a), s. 28 .  
10 TCMB (a).  
11 Bu mal gruplan �unlard1r: Dayamkh tiiketim mallar1, dayamks1z tiiketim mallar1, tiiketim mallan, g1da ve it;ecekler, ara mal

lan, yatmm mallan 
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kullamm oranlarmdaki artt§, dt§ talepte ve ihracatta canhhk beklentisi doguracakt1r. Dayamkh 
tiiketim mah ve yatmm mah iiretiminde goriilen kapasite art1§1 ise yatmmlarm h1zland1gmm bir 
gostergesidir. 

2007 ytlmdan giiniimiize imalat sanayinde kapasite kullamm oram ile sanayi iiretim en
deksi verileri Grafik 3.2'de kar§tla§tmlmaktad1r. (Sayfa 94-97'de inceleyecegimiz sanayi iiretim 
endeksi, k1sa donemli iktisadi canhhk gostergeleri arasmda en onemlisidir. )  Kapasite kullamm se
viyesinin, sanayi iiretim performansmm da bir gostergesi oldugu tabloda ac;1kc;a goriilmektedir. 
Gec;mi§ veriler ortalama olarak kabaca % 75 ve iizeri bir kapasite kullamm orartmm ortalama bir 
sanayi biiyiimesine i§aret ettigini gostermektedir. 

Kapasite kullamm oram, piyasamn en giincel durumunu yans1tan kullam§h bir gosterge ol
sa da, hatah yorumlara yol ac;mamak adma §U noktalara dikkat edilmelidir. 

Bir §irket ic;in kapasite kullamm orammn hesaplanabilmesi, oncelikle tam kapasite seviye
sinin dogru belirlenmesini gerektirmekte, tam kapasite seviyesi ise c;ogu zaman nesnel degerlendir
melere ve tahminlere dayah olarak hesaplanmaktad1r. DolaylSlyla firmalarm anket arac1hg1yla 
bildirdigi kapasite kullamm oranlan kesin olc;iimlerden c;ok tahmin niteligi ta§tr. Ostelik kapasite 
kullamm oranlarmm derlenmesinde kullamlan iktisadi Yonelim Anketi'nde, gec;mi§ ayda fiilen 
gerc;ekle§mi§ olan kapasite kullamm oram degil, ic;inde bulunulan aydaki kapasite kullamm ora
myla ilgili bilgi almmaktad1r. Buna bagh olarak alman cevaplar, i§yerleri tarafmdan hesaplanmt§ 
kapasite kullammlan kadar, 0 ay ic;inde gerc;ekle§mesi ongoriilen kapasite kullammma yonelik 

GRAFiK 3.2 
imalat Sanayi Kapasite Kullarum Oram ile imalat Sanayi Oretim Endeksinin Geli1Uni• 
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beklentileri de i�ermektedir. ilk bak1§ta, firmalara yonelik diizenlenen ankette, cari donemin ka
pasite kullamm1 tahminini derlemek yerine ger�ekle§mi§ kapasite kullamm1 hakkmda bilgi almak 
daha saghkh bir yontem olarak goriilebilir. Ancak her haliikarda azami kapasiteyi tammlamak ve 
buna gore kapasite kullamm oramm hesaplamak siibjektif degerlendirmeyi i�eren bir siire� oldu
gundan, gostergenin dogrulugundan (accuracy) k1smen taviz vererek daha giincel doneme ili§kin 
veri derlemek ( timeliness) tercih edilir. Sonu� olarak kapasite kullamm oram tahminlerinin belir
li bir giiven arahgma sahip oldugu goz oniinde bulundurularak, kii�iik degi§imlere fazla anlam 
yiiklememek daha dogru olacakt1r. 

ikincisi, kapasite kullammmdaki artl§ mutlaka sanayi iiretiminde artl§ anlamma gelmeye
cegi gibi kapasite kullammmdaki dii§ii§ de sanayi iiretiminin geriledigine i§aret etmez. Kapasite 
kullamm orammn artmas1 iiretimin artt1g1m degil, iiretimin kapasiteden daha h1zh artt1g1m goste
rir. Mesela donem i�inde yatmmlara bagh olarak kapasite art1§1 ger�ekle§mi§se, sanayi iiretimin
deki arti§a ragmen kapasite kullammmda dii§ii§ goriilebilir. Mevsimsellikten armdmlm1§ serileri 
inceledigimizde, 1 1 1  ayhk donemin 54'iinde kapasite kullamm oram ile sanayi iiretim endeksinin 
aym yonde geli§tigi, geri kalan 57 donemde ise bu iki gostergenin farkh yonlerde hareket ettikle
ri goriilmektedir.12 Buna gore ayhk geli§meler yerine kapasite kullamm oramndaki gene! trendin 
izlenmesi daha anlamh olacaknr. 

O�iincii olarak her bir sektoriin karh iiretim yapabilecegi kapasite kullamm oram farkhhk 
gosterebilmektedir. Baz1 sektorlerdeki i§letmeler, karhhklanm koruyarak iiretime devam edebil
mek i�in yiiksek kapasite kullamm oram ile �ah§maya ihtiya� duyarken, baz1 sektorler dii§iik ka
pasite kullammmda dahi faaliyetlerinden kar elde edebilirler. Ge�mi§ donemlere bakdd1gmda ana 
metal sanayi ve kag1t iiriinleri imalatmda yiiksek kapasiteyle �ah§dd1g1, deri iiriinleri ve i�ecek 
iiretimi gibi baz1 sektorlerde ise dii§iik kapasite ile iiretim yap1ld1gi goriilmektedir. Kapasite kul
lammmm seviyesine ili§kin yorum yapabilmek i�in, o sektorde ah§dm1§ kapasite kullamm oram
nm goz oniinde bulundurulmas1 gerekir. 

Son olarak kapasite kullamm oranmm mevsimsellik gosterdigi unutulmamah ve bir once
ki ay degeriyle yap1lan kar§1la§tlrmalarda bu durum goz oniinde bulundurulmahdir. 

SANA Yi ENDEKSLERi 
20. yiizydm ortalarma kadar, belirli bir refah ve gelir seviyesine eri§mi§ ekonomilerin aymc1 vas
£1 sanayile§mi§ olmalan idi. Bu anlamda sanayile§me ile kalkmma uzun zaman birbirinin yerine 
kullamlan ifadeler olmu§tur. Tiirkiye'de de 30'lu y1llardan itibaren kalkmma �abalanmn merke
zine sanayi sektorii yerle§mi§, tanm agirhkh ekonomiden sanayi ag1rhkh bir iktisadi yap1ya ge�i§ 
i�in yogun �aba sarf edilmi§tir. Yakla§1k son elli y1lhk donem ise sanayi iiretiminin giderek artan 
oranda geli§mekte olan iilkelere kayd1g1 bir yatmm ortamma sahne olmakta, yiiksek gelirli iilke
lerde iktisadi faaliyet daha �ok hizmet sektoriinde yogunla§maktadir. 

12 2007 Ocak - 201 6  May1s donemi incelenmi§tir. 
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f;ERc;EVE 3.1  
TCMB ve TOIK Taraflndan Yayimlanan Kapaslte Kullanim Oranlan 

1991 tarihinde TOIK tarafmdan lmalat Sanayi Egilim Anketi sonu�larma dayah olarak haz1rlanmaya ba$1anan 
lmalat Sanayinde Kapasite Kullamm Oranlanna i lave olarak 2007 y1lmdan sonra TCMB taraflndan da kapasite 

kulamm oram tahminleri haz1rlanmaya ba$lanm1$. bunun Uzerine iki farkh kurumun aym gostergeye yonelik 

tahmin yay1mlamasmm meydana getirecegi kan$1khg1 engellemek amac1yla 2009 y1lmda TOIK taraflndan kapa

site kullamm oram derlenmesine son verilmi$tir.1 2010 y1h ba$mdan bu yana kapasite kultamm oram yalmzca 

TCMB taraflndan hesaplanmaktad1r. 

GRAFiK 3.1 .1  
TCMB ve TOiK T arafmdan Haztrlanan Kapasite Kullamm Oranlan Kaqtl3'tmnas1 
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Kaynak: TOIK, TCMB. 

2007-2009 y11lan i�in her iki kurumca hesaplanm1$ olan kapasite kullamm oranlannm da elimizde mevcut 

olmas1, bu iki seri arasmdaki yontem farkhhklannm istatistiklere ne $ekilde yans1d1gm1 gormemize imk§n sag-

1 TOlK tarafmdan 1 991 -2009 doneminde yay1mlanm11 olan kapasite kullamm oranlan, §irket yoneticilerinden lmalat 
Sanayi Egilim Anketi arac1hgiyla �mi§ ayda ger�ekle§Cn kapasite kullamm oram bilgisi almarak hesaplamyordu. 
TOlK, yay1mlad1gi biiltenlerde kapasite kullamm orammn yam sira, i§yerlerinin tam kapasite ile �ah§mama nedenlerini 
de aynca duyurmaktayd1. 
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lamaktadir. Tablo 3.t.t'de 2007-2009 doneml l�in TOIK ve TCMB tarafindan haz1rlanan kapasite kullamm ora
m tahminleri ka�1la!jtmlmaktad1r. Tabloda, iki kurum tarafindan dUzenlenen kapaslte kullamm oranlanmn ge
nelde beraber hareket ettiti. ancak serilerin baz1 donemlerde aksi yonde de gell!jme gosterebilditi gozlemlen
mektedir. Ornetin 2009 Atustos aymda TOIK tarafindan haz1rlanan kapasite kullamm oram dil!jerken, aym aym 
TCMB verlleri kapasite kullammmm artt1tma i!jaret etmektedir. TCMB tarafindan haz1rlanan verilerin TOIK tara
findan haz1rlanan kapasite kullamm oranlanna gore daha d�ilk seyretmesl ve TCMB verilerinln daha az oy
nakhk gostermesi, d ikkat �eken diter noktalar olarak s1ralanabilir. Bu gozlemlere dayanarak, iki kurumun he
saplamalarmdaki yontem farkhhklannm istatistlklerde, iki serinln devamhhtma imkSn vermeyecek sevlyede ol
dutunu ifade etmek yanh!j olmayacakt1r. 

Sanayi sektoriiniin ekonomideki ayncahkh yeri, sanayi iiretimine ili§kin gostergelerin ya
kmdan takip edilmesini beraberinde getirmektedir. Her ne kadar giiniimiizde kalkmmanm mut
laka sanayile§meden ge�tigi alg1s1 gii� kaybetmi§ olsa da sanayi sektorii, ozellikle geli§mekte olan 
iilkeler i�in, iktisadi yap1 i�indeki ozel yerini korumaktad1r. imalat sanayinde geli§im, parasal ola
rak yaratilan katma degerin otesinde teknoloj ik geli§im, bilgi birikimi ve know-how ile i§letme 
teknikleri ve organizasyon becerisinin de geli§imini beraberinde getirmektedir. Sanayi sektoriiniin 
katklSl olmadan saghkh ve siirdiiriilebilir bir biiyiime yakalam1§ geli§mekte olan bir iilke ornegi 
gostermek zordur. 

Sanayi istatistiklerinin k1sa donemli gostergeler baglammda kullamc1larm ilgisini �ekmesi
nin ba§hca nedeni ise, ticaret, ula§im, haberle§me gibi pek �ok diger sektordeki geli§imin iilkenin 
sanayideki performansma bagh olmas1, sanayi iiretiminin diger sektorleri de pe§inden siiriikleye
rek iktisadi canhhgm motoru vazifesi gormesidir. 

Sanayi istatistiklerinin hizmet gostergelerinden daha fazla ilgi �ekmesinin bir diger nedeni 
ise, hizmete yonelik bir�ok sektoriin istikrarh bir geli§im sergilemesine kar§m, sanayi iiriinlerine 
olan talebin, piyasa §artlarma gore dalgalanma gostermesidir. Ula§im, haberle§me, saghk hizmet
leri gibi �ogu zaman hirer zorunluluk niteligi ta§iyan hizmetlere yonelik talep, k1sa donemli ikti
sadi konjonktiirden bag1ms1z bir geli§im gosterirken sanayi iiriinlerine olan talep, tiiketici ve ya
tmmc1 giivenine bagh olarak dalgalamr. Tiirkiye'de de ge�mi§te ayhk sanayi endekslerinin yava§
larna donernlerinde h1zla darald1g1, biiyiirne donemlerinde ise rnilli gelirden daha h1zh artt1g1 goz
lernlenrnektedir. 

Yukanda inceledigimiz imalat sanayinde kapasite kullamm oram, sanayi iiretirnine ili§kin 
en erken yay1rnlanan gosterge olmakla birlikte sektordeki geli§irnin ancak kaba bir tablosunu sun
rnaktad1r. Sanayide aynnt1h ger�ekle§rneler, TOiK tarafmdan haz1rlanan, ayhk sanayi endeksleri 
ve ii� ayhk i§giicii girdi gostergeleri olrnak iizere iki grup endeks yard1m1yla izlenebilrnektedir. Ay
hk sanayi endeksleri sanayinin iiretim yap1s1 iizerine bilgi saglarken ii� ayhk sanayi i§giicii girdi 
endeksleri sanayide istihdarn ve iicret yap1smm analiz edilrnesine irnkan saglar. Bu endeksler, yo
neticilerin oznel degerlendirrneleri yerine, firmalardan derlenen ciro ve iiretirn miktan gibi somut 
hilgilere dayanrnalanyla kapasite kullamm oram istatistiklerinden aynlrnaktad1r. 
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Ayhk Sanayi Endeksleri 
TOiK tarafmdan sanayi sektoriinde meydana gelen geli§melerin k1sa arahklarla izlenebilmesi 
amac1yla, Ayhk Sanayi Oretim Anketi ile derlenen veriler kullamlarak sanayi iiretim ve sanayi ci
ro endeksleri olmak iizere iki onemli gosterge haz1rlanmaktadir. A§ag1da s1ras1yla ele alacag1m1z 
bu endekslerden ozellikle Sanayi Oretim Endeksi, hem olduk<;a kapsamh ve giivenilir hem de nis
peten erken yay1mlanan bir gosterge olarak yakmdan takip edilmekte ve Tiirkiye'de yay1mlanan 
iktisadi gostergeler arasmda ozel bir konuma sahip bulunmaktad1r. 

Sanayi Ore'tim Endeksi 

TOiK'in imalat sanayine ili§kin bilgi toplamak amac1yla diizenledigi anketlerin ge<;mi§i 
1 95 1  yilma kadar gitmektedir. 1951 - 1965 doneminde y1lhk olarak diizenlenen anketler arac1h
g1yla y1lhk sanayi endeksleri haz1rlanm1§ ve anket sonu<;lan <;e§itli TOiK yaymlan yoluyla kulla
mcilarla payla§ilm1§tir. 1 966 y1lmdan sonra ise anket <;ah§malan ii<;er ayhk donemlerde ger<;ekle§
tirilmeye ba§lanmI§tir . 13 

Giiniimiizde daha geni§ bir kapsamla yay1mlanan endeksin ge<;mi§i ise 1 9 8 1  y1lma gitmek
tedir. Bu tarihte ba§layan <;ah§malar sonucunda 1 983 y1lmda ilk imalat sanayi iiretim endeksi 
1 9 8 1  temel y1lh olarak kullamc1lara sunulmu§tur.14 

Sanayi iiretimindeki yap1sal degi§ikliklere paralel olarak, ilerleyen y1llarda endeks iizerin
de <;e§itli giincellemeler yap1lm1§ ve bu <;ah§malar sonucunda 1 986,  1 997 ve 2005 temel yilh ye
ni sanayi iiretim endeksleri haz1rlanm1§tir. Halihazirda TOiK tarafmdan 20 1 0  temel yilh Sana
yi Oretim Endeksi ayhk olarak yay1mlanmakta olup, bu endeksi ekonominin genel durumu hak
kmda fikir sahibi olabilecegimiz en giivenilir ayhk gosterge olarak nitelendirmek yanh§ olmaya
caktir. 

Sanayi Oretim Endeksi, Nace Rev.2 standardma gore haz1rlanm1§, sanayi altmda s1mflanan 
iiretim faaliyetleri sonucu elde edilen iiretim toplam1m veren bir miktar endeksidir. Endekste, GS
YH i<;inde sanayi ba§hg1 altmda yer alan madencilik ve ta§ocak<;1hg1 ile imalat sanayinin tamam1, 
enerj i alt sektoriiniin ise biiyiik boliimii kapsam dahilindedir.15 Bu yoniiyle de ayhk sanayi en
deksleri, yalmz imalat sanayini kapsayan kapasite kullamm oramna gore sanayi sektoriiniin daha 
kapsamh bir tablosunu vermektedir. 

Endeks, iiretimi siireklilik arz eden ve homojen yap1daki sanayi mamullerinden olu§turu
lan bir madde sepeti kullamlarak hesaplamr. Madde sepetinde yer alan mamullerin iiretildigi i§
yerlerine yonelik olarak diizenlenen Ayhk Sanayi Oretim Anketi ile iiretim miktar verileri derlen
mekte, belirlenen iiretim miktarlarmm, her bir maddenin toplam sanayi katma degeri i<;indeki pa
yma gore ag1rhklandmlmas1yla da endeks degerlerine ula§ilmaktad1r. Endeks, iiretimin parasal 

13 TOiK (2008-a), s. 293-295 . 
14 1 988  y1lmda TCMB biinyesinde yap1lan bir �ah�ma ile 1 962- 1 987 y11larm1 kapsayan bir sanayi iiretim endeksi serisi elde 

edilmi�tir (bkz. Altmkemer-lskenderoglu-Ozatay ( 1 988 ) ) .  
15 Enerj i a l t  sektoriinde kapsama dahil edilmeyen faaliyetler i�in bkz. TOiK (2008-e) s. 43.  
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degerinin degil, fiziksel hacminin bir gostergesidir. Dolay1s1yla endeksler, fiyat genel diizeyinden 
etkilenmemekte, iiretimdeki reel art1§1 yans1tmaktad1r. 

Sanayi Dretim Endeksi, toplam sanayi sektoriiniin yam s1ra, Tablo 3.2'de yer verilen c;e§it
li alt sanayi kollan bazmda da hesaplanmaktad1r. Alt sektorlere ili§kin endekslerin yam Slfa, yal
mz sermaye mallan iiretimini ya da dayamkh tiiketim mah iiretimini kapsayan, mal ozelligine go
re farkh kapsamlarda endeksler de haz1rlanmaktad1r. Her bir sektor ozelinde haz1rlanan bu en
deksler, sanayi iiretimindeki degi§melere ve bu degi§imlerin altmda yatan nedenlere ili§kin yorum 
getirmek iizere ayrmt1h bilgiler sunar. Ornegin sektorlerin farkh geli§im h1zlan incelenerek biiyii
menin yatmm talebiyle mi yoksa tiiketim talebiyle mi baglant1h oldugu hakkmda fikir sahibi olu
nabilir ya da ag1rhkh olarak ihracata ya da ic; piyasaya yonelik iiretim yapan sektorler incelene
rek, ic; ve di§ piyasanm canhhgma ili§kin kanaat edinilebilir. Dayamkh tiiketim mallan endeksinin 
yiikselmesi talep arti§ma i§aret ederken, yatmm mallan endeksindeki artl§ yatmmlarm h1zland1g1 
anlamma gelecektir. 

TABL0 3.2 
TOiK T arafmdan HazJl'lanan Oretim <;e§idine Gore Sanayi Oretim Endeksleri 

Toplam sanayi endeksi 

Faaliyet konusuna gore sanayi iiretim endeksleri 
- Madencilik ve ta§ ocak�1hg1 (4 alt sektor) 
- imalat sanayi (24 alt sektor) 
- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme iiretimi ve daginnu 

Tiiketim amacma (pazarm niteligine) gore sanayi iiretim endeksleri 
- Aramah 
- Dayamkh tiiketim mah 
- Dayamks1z tiiketim mah 
- Enerji 
- Sermaye mah 

2005 y1lmdan giiniimiize kadar sanayi ba§hg1 altmdaki tic; alt sektore ait mevsimsellikten 
ve takvim etkisinden armdmlm1§ sanayi endekslerine Grafik 3.3 'te yer verilmektedir. Bu donem
de en istikrarh iiretim art1§mm elektrik, gaz, buhar ve ik/imlendirme uretimi ve dagtttmt sektoriin
de ya§and1gi gozlemlenirken, maden ve ta�ocak�tltffe sektorii en fazla oynakhk gosteren sanayi 
iiretim kolu olarak dikkat c;ekmektedir. Kiiresel krizden en fazla etkilenen sanayi kolu olarak ise 
imalat sanayi one c;1kmaktad1r. imalat sanayi iiretimi, durgunluk oncesi azami seviyeye ula§t1g1 
2008 Mart aymdan en dii§iik seviyeye indigi 2009 Mart ayma kadar gec;en bir y1lhk siirede % 23 
oranmda gerileme gostermi§, ancak ardmdan h1zla toparlanarak 201 0  y1h sonunda tekrar eski se
viyesine geri donmii§tiir. 

Sanayi Oretim Endeksi'ni degerli kilan bir diger nokta ise milli gelir istatistikleriyle biiyiik 
olc;iide paralellik arz etmesidir. Sanayi Oretim Endeksi ayhk olarak hesaplanarak referans done-



96 U�Uncii bllliim 

140 

130  

120 

1 1 0 

100 

90 

80 

70 

GRAFiK 3.3 
Ayhk Sanayi Endeksleri 
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min bitiminden yakla§tk be§ haha sonra yay1rnlamrken, GSYH istatistikleri ii� ayhk donernlerle 
ve referans donernin bitirninden ii� ay sonra a�1klanmakta, boylece Sanayi Oretirn Endeksi, ileri 
bir tarihte a�1klanacak olan GSYH istatistiklerine ili§kin on bilgi sunan, GSYH geli§irnini tahrnin 
etrnekte yararlamlabilecek degerli bir gosterge niteligi kazanrnaktadir. 

Ge�rni§ donernlerde yay1rnlanrn1§ Sanayi Oretirn Endekslerinde, ba§ta irnalat sanayi olrnak 
iizere her ii� sanayi alt ba§hgmm da GSYH gostergeleri ile biiyiik oranda paralellik gosterdigi goz
lernlenrnektedir. Bir fikir verrnesi adma, 2005-2015  donerni i�in rnevsirnsellikten armdmlrn1§ 
1 998 ternel ytlh GSYH ile Sanayi Oretirn Endekslerinin degi§irn oranlan arasmdaki korelasyon 
rnadencilik ve ta§ ocak�1hg1 alt kalemi i�in 0,42, irnalat sanayi alt kalerni i�in ise 0,97, elektrik, 
gaz ve su alt kalerni i�in 0,67 olarak hesaplanrn1§ttr. (2009 ternel y1lh GSYH ile Sanayi Oretirn En
deksi arasmdaki korelasyonun daha dii§iik oldugu gozlernlenrnektedir. ) 

Sanayi Oretirn Endeksi'nin, GSYH i�inde sanayinin geli§irnini yans1tan bir gosterge olarak 
degerlendirilebilrnesinin oniindeki tek engel, GSYH hesaplarnasmda yarat1lan toplarn katrna de
ger esas ahmrken, Sanayi Oretirn Endeksi'nin rniktar iizerinden hesaplamyor olrnas1d1r. 16 Bir ni-

16 Bir�ok iilke, sanayi endeksleriyle fiziki iiretim miktarm1 iil�erken, <;:in tarafmdan yay1mlanan sanayi endeksi iiretim miktan
m degil, sanayinin yaratt1g1 katma degeri giisteriyor. 
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hai iiriiniin iiretim miktan ile o iiretim siirecinde yaratilan katma deger ters yonlerde geli§ebilece
ginden, sanayi iiretimi ile sanayinin milli gelire katk1s1 arasmda da birebir ili§ki bulunmayabilir. 
Nitekim nadiren de olsa sanayi endeksi ve sanayiye ili§kin GSYH istatistiklerinin ters yonde geli§
tigi ornekler mevcuttur. Ornegin 201 t 'in ilk �eyreginde imalat Sanayi Oretim Endeksi bir onceki 
�eyrege gore azahrken, GSYH'nm alt kalemi olan imalat sanayi iiretimi artl§ gostermi§tir. 

Sanayi Ciro Endeksi 

Ayhk yay1mlanan sanayi endekslerinden digeri ise farkh sanayi sektorlerinin pazar biiyiik
liigiinii ol�en Sanayi Ciro Endeksi'dir. Oretim miktan iizerinden haz1rlanan Sanayi Oretim Endek
si'nin aksine Sanayi Ciro Endeksi, sanayi firmalarmm satl§ tutarlan esas almarak haz1rlamr. Bu 
a�1dan bak1ld1gmda Sanayi Oretim Endeksi sanayinin arz tarafma, Sanayi Ciro Endeksi ise daha 
�ok talep tarafma l§lk tutar. 

Sanayi Ciro Endeksi TOiK tarafmdan, imalat sanayi ile maden ve ta§ocak�1hg1 sektoriinde 
faaliyet gosteren Orta ve biiyiik ol�ekli firmalarm cirolan hakkmda, Ayhk Sanayi Oretim Anketi ile 
elde edilen verilerin endeks haline getirilmesiyle olu§turulmaktadrr.17 Firma cirolan, firmanm iire
timini yapt1gi mallarm satl§ tutarlanm yans1t1r. Bu anlamda firmamn sabit degerlerinin satl§l sonu
cu eline ge�en tutarlar dikkate ahnmamakta, aynca dolayh vergiler (KDV, OTV vb.) de firma ci
rosuna dahil edilmemektedir . 18 Nihai endeks degerleri, anket ile derlenen ciro bilgilerinin sektorle
rin cirolarma gore agirhklandmlmas1yla elde edilir. Sanayi Oretim Endekslerinde oldugu gibi Sa
nayi Ciro Endeksleri kapsammda da, toplam sanayi sektoriiniin yam s1ra, pazarm niteligine ve fa
aliyet konusuna gore �e§itli alt sanayi kollan i�in endeksler haz1rlanmaktad1r. Buna ilave olarak 
Sanayi Ciro Endeksi'yle yurt i�ine sat1§-yurt d1§ma satl§ aynmmda da bilgi edinilebilmektedir. 

Sanayi Ciro Endeksi'ni iiretim endeksinin ardmdan ikinci plana iten temel neden ise refe
rans donemin bitiminden yakla§1k 3 ay sonra a�1klanmas1d1r. Sanayi Oretim Endeksi'ne gore ge� 
a�1klanmas1, Sanayi Ciro Endeksi'nin daha az ilgi gormesi sonucunu dogurmaktad1r. 

Sanayi Ciro Endeksi ile Sanayi Oretim Endeksi arasmda ii� temel farktan bahsedilebilir. 
tlk olarak Sanayi Oretim Endeksi'nde maim iiretim tarihi dikkate ahmrken, Sanayi Ciro 

Endeksi'nde maim satl§ tarihi onemlidir. Yani iiretilen mal hangi ayda sat1lm1§sa, o aym Sanayi 
Ciro Endeksi'ne dahil edilir. Oretim yapan firmanm ay i�inde iirettigi, fakat stoklarmda bekleyen 
mallar Sanayi Ciro Endeksi'nde hari� tutulurken (Sanayi Oretim Endeksi'ne dahil ) ,  stoktan yap1-
lan sat1§lar Sanayi Ciro Endeksi'ne dahildir (Sanayi Oretim Endeksi'nde hari�) .  Ozetle her iki se
ri arasmda olu§an farkm bir k1sm1, stok degi§imlerinden kaynaklanmaktad1r. 

Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta Sanayi Ciro Endeksi'nin fiyat arti§lanm da i�ermesi
dir. Sanayi Ciro Endeksi, Sanayi Oretim Endeksi'nin aksine satl§ tutarlan iizerinden hesaplamr. 
Cirodaki art1§m iiretim art1§mdan m1 yoksa fiyat art1§mdan m1 kaynakland1gmm anla§ilabilmesi 

17 Sanayi Oretim Endekslerinin aksine Sanayi Ciro Endekslerinde elektrik, gaz, buhar ve s1cak su ilretimi ve dagmm1 kapsanma
maktadtr. Ayhk Sanayi Ciro Endeksi, Metaveri, TOIK. 

18 Ciro tammma dahil olan ve olmayan kalemler ii;in bkz. TOIK (2008-e), s. 32-33. 
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�ER�EVE 3.3 
Dayanikh ve Dayaniksiz TDketim Malian 

Tilketim yap1smm analizinde tiiketim mallarm1 dayamkh mallar-dayamks1z mallar olarak iki kmhmda ele almak 

yaygm bir uygulamad1r. Bu iki mat grubunun iiretim ve tiiketim yap1 larmdaki geli$1m, pazarm geli$imi ve har

cama yap1smm icyiiziinii kavramam1za yard1mc1 olmaktad1 r. 

Otomobil, buzdolab1, televizyon, saat gibi satm almd1ktan sonra uzun sure kullamlabilen mallar dayamkh 

tiiketim mah olarak adlandmhrken, bunlarm d1$mda kalan, bir seferde ya da k1sa siirede tilketilen ya da kul

lamm siiresi k1s1th mallar dayamks1z tilketim mallan arasmda s1mftandmlmaktad1r. Genelde ilc y1I ilzeri kulla

mm siiresi olan mallar dayamkh tilketim mah, ilc y1ldan daha k1sa siirede kullamm omrilnil tamamlayan mal

lar ise dayamks1z tiiketim mah kategorisinde kabul edilir.1 

Dayamkh tilketim mallan genelde ki$inin hayatm1 idame edebilmesi icin zaruri ihtiyac niteligi ta$1mayan 

mallardan olu$tugu icin, ekonominin daralma donemlerinde tiiketici lerin bu tiir harcamalanm ertelemeleri soz 

konusu olabilmektedir. Bu durum dayamkh tiiketim mallarma, gelir diizeyi ve beklentilere kal'$1 hassas olma 

Clzelligi kazandmr. Dayamks1z tiiketim mallan ise genelde tiiketiminin k1s1lmas1 miimkiin olmayan temel ihtiyac 

maddelerinden o1U$Ur. Tilketicilerin bu mallara kal'$1 olan talebi cogu zaman ekonominin genel durumundan 

TABL0 3.3.1 
Dayarukh ve Dayamksiz Tiiketim Malian Sanayi Ciro Endeksleri 
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Dayamkh tilketim mah 

Kaynak: TOIK. 

1 SNA 93'e gore bu sm1r bir y1l olarak ifade edilmektedir. Ote yandan b1�ak, testere, �eki� gibi kullamm siiresi ii� y1h qan 
ancak piyasa degeri belirli bir smmn alnnda kalan mallar da istatistiki sm1flamalarda dayamks1z tiiketim mah grubun
da kabul edilmektedir. 
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bat1ms1zd1r. Bu batlamda tUketici gUveni ve harcama yap1smdakl dalgalanmalar, tUketimin geneli yerine daha 
�ok dayamkh tUketim mallan talebi Uzerinden izlenir. 

Olkemizde dayamkh-dayamks1z tUketim mah aynmmda tUketim yap1sma ili�kin geli�meler Sanayi Oretim 
ve Sanayl Ciro Endeksleri yard1m1yla izlenebilmektedir.2 

Dayamkh ve dayamks1z tUketim mallarmm mevsimsellikten anndmlm1� ayhk ciro endekslerine Tablo.3.3.s'de 
yer verilmektedir. Bektenditi Uzere kriz d6neminde dayamkh tUketim mah sat1�lan h1zla daralmakta, dayamk
s1z tiiketim mallannda ise ciddi bir gerileme g6zlemlenmemektedir. Dayamkh tUketim mah cirotanmn daha oy
nak olmas1 da yine beklentilerimizle uyumtudur. 

2 Harcama yontemiyle GSYH serisinde de tiiketim bu kinhmda verilmektedir. 

i�in ciro endekslerinin uygun bir fiyat endeksi ile indirgenmesine ihtiya� duyulur. 
Son olarak Sanayi Oretim Endeksi yalmzca fiziki iiretimi ol�erken, Sanayi Ciro Endeksi 

k1smen firma tarafmdan verilen hizmetler kar§1hgmda elde edilen gelirleri de i�erir. Bir sanayi ku
rulu§u tarafmdan elde edilen cironun i�inde teslimat ve kurulum hizmeti gibi fiziki iiretim haricin
de yaratilm1§ katma deger de olabilir. i§te bu katma deger Sanayi Ciro Endeksi'ne pozitif yonde 
etki ederken, Sanayi Oretim Endeksi'ni etkilemez. 19 

Sanayi i§giicii Girdi Endeksleri 
Sanayi sektoriine ili§kin TOiK tarafmdan haz1rlanan diger bir gosterge grubu, sanayi s�ktoriinde 
istihdam ve iicret yap1smdaki geli§melerin izlenebilmesi amac1yla, 0� Ayhk Sanayi istihdam An
keti'nden elde edilen veriler kullamlarak hesaplanan Sanayi i§giicii Girdi Endeksleri'dir. Sanayi i§
giicii Girdi Endeksleri ii� grup altmda toplanmaktad1r: 

istihdam Endeksi 
\;ah§1lan Saat Endeksi 
Briit Ocret-Maa§ Endeksi 

Bu ii� ana ba§hgm her biri i�in hem faaliyet konusu kmhmmda (madencilik ve ta§ ocak�1-
hg1, imalat sanayi, g1da iiriinleri imalat1 vb. ) hem de tiiketim amac1 ve pazarm niteligi kmhmmda 
(aramah, dayamkh tiiketim mah, dayamks1z tiiketim mah, enerj i, sermaye mah)  �e§itli alt endeks
ler haz1rlanmaktad1r. 

Sanayi i§giicii Girdi Endeksleri, sanayi iiretimindeki geli§imden �ok sanayinin istihdam ve 
iicret yap1s1 hakkmda bilgi veren bir endeks grubu olarak degerlendirilebilir. Bununla birlikte Sa-

19 2012 y1lmdan once, iiretim ve ciro endekslerine ilave olarak aynca bir sanayi sipari§ endeksi haz1rlanmaktayd1. Bir oncii gos
terge te§kil etmesi iimidiyle haz1rlanan bu endeks, sanayi iiretimi yapan firmalardan, ileriki bir tarihte teslim edilmek iizere 
alman sipari§ler hakkmda toplanan bilgilerin firma ve sektor cirolanna gore ag1rhklandmlmas1yla elde ediliyordu. Ancak en
deks degerlerinin ciro endeksine i;ok yakm seyretmesi ve beklendiginin aksine gelecekteki iiretim seviyesine ili§kin bilgi sag
lamamas1 nedeniyle endeksin oncii gosterge olma beklentisini kar§1lamad1g1 anla§1ld1 ve hesaplanmasma son verildi. 
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nayi i§giicii Girdi Endeksleri, ama�, kapsam ve yontem boyutlarmda, 5 <;alt§ma Ekonomisi ba§
hg1 altmda ayrmt1h olarak inceleyecegimiz resmi i§sizlik ve istihdam gostergelerinden farkhhk 
gostermektedir. Sanayi i§giicii Girdi Endeksleri anket yoluyla sanayi alamnda faaliyet gosteren 
§irketlerden elde edilen bilgilerle haz1rlamrken, 5 <;alt§ma Ekonomisi ba§hgmda inceleyecegimiz 
i§sizlik ve istihdam gostergeleri Hanehalk1 i§giicii Anketi arac1hg1yla dogrudan ki§ilerle yap1lan 
gorii§meler sonucu elde edilmektedir. Bu anlamda Hanehalk1 i§giicii Anketi toplumun i§sizlik ve 
istihdam yap1sma odaklamrken, Sanayi i§giicii Girdi Endeksleri daha �ok sanayinin istihdam ya
ratma kapasitesinin bir gostergesi niteligini ta§1r. 

Sanayi is'tihdam Endeksi 

Sanayide i§giicii girdi gostergelerinin ilki, sanayi sektoriinde faaliyet gosteren firmalarda 
�ah§an personel say1S1 hakkmda derlenen bilgilerden faydalamlarak olu§turulan ve istihdam edi
len ki§i say1s1 iizerinden hesaplanan Sanayi istihdam Endeksi'dir. Bu endeks sanayinin alt sektor
lerindeki istihdamm geli§imi i�in de ba§vurulabilecek bir kaynakt1r. 

istihdam Endeksi kapsammda istihdam, iicretleri i§ yeri tarafmdan kar§1lanmak iizere i§ 
yerinde ya da i§ yeri d1§mda �ah§anlar, i§ yeri sahipleri, iicretsiz aile i§�ileri ve yan zamanh �ah
§anlarm toplammdan olu§maktad1r. Endeksin haz1rlanmasmda, donem siiresince ortalama istih
dam diizeyi degil, ii� ayhk donemin son giiniinde �ah§an ki§i say1s1 dikkate ahmr. 

Hanehalk1 i§giicii Anketi arac1hg1yla derlenen sanayi istihdam1 ile Sanayi istihdam Endek
si'ne gore sanayi istihdammdaki geli§im Grafik 3.4'te kar§tla§tmlmaktadir. 1ki serinin konjonk
tiir dalgas1 boyunca birlikte hareket etmesine kar§m k1sa donemde geli§imlerinin farkh yonlerde 
olabildigi gozlemlenmektedir. iki seri arasmdaki farkhhklar ve istihdam ol�iimiiniin teknik zor
luklan goz oniinde bulunduruldugunda, sanayi istihdammm geli§iminin izlenmesi i�in, farkh kay
naklardan derlenen her iki gostergenin birlikte degerlendirilmesi daha dogru olacakt1r20 (bkz. 
c;er�eve 5 . 1 ) .  

Sanayide <;alt§tlan Saat Endeksi 

c;ah§ilan Saat Endeksi, sanayi sektoriinde faaliyet gosteren firmalardan, ilgili donem bo
yunca �ah§tlan toplam saat hakkmda derlenen bilgilerle olu§turulmaktad1r. istihdam Endeksi'yle 
birlikte degerlendirildiginde c;ah§1lan Saat Endeksi, mevcut i§giiciinden ne oranda faydalamld1g1-
m da yans1tmaktadir. 

c;ah§tlan saat endekslerinin astl onemi, gelecek donemlerdeki i§giicii talebi ve istihdam 
durumuna ili§kin bir oncii gosterge niteligi ta§1masmdan kaynaklanmaktad1r. iktisadi faaliye
tin yiikseli§ gosterdigi donemlerde, �ah§tlan toplam saatin istihdamdan daha once artmas1 bek
lenir. Sat1§larda ve talepte bir art1§ ger�ekle§tiginde i§verenler, yeni istihdam yerine, oncelikle 
mevcut elemanlanm daha uzun siire �ah§t1rmay1, ancak talebin ge�ici olmad1gmdan emin ol-

20 Sanayi istihdammda 201 3  3 .  c;eyrek degerinin hatah hesaplanm1� olabilecegini dii�iiniiyoruz. Aym durum Grafik 3.6'da 2008 
2. c;eyrek verisi ic;in de gec;erlidir. 
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GRAFiK 3.4 
istihdam Endeksine Gore Sanayi istihda1111 ve Hanehalki 4giicii Anketi'ne Gore Sanayi istihda1111 

60+-.--r--r-r-..---il'""""""T--r--r-..---.,.......-"""T"""�.--r--r-r-..--,.......,.--r--r-..---.,.......-"""T"""�.--r--r-r-..---i,.......-"""T"""�.--r--r-r-..--,.......,.---, 

<..? cj. � cj. <..? cj. <..? cj. <..? cj. � cj. � cj. <..? cj. <..? cj. � cj. 
<'i ..... <'i ..... <'i ..... <'i ..... <'i ..... <'i ..... <'i ..... <'i ..... <'i ..... <'i 

' 
.,, .,, \0 \0 " " 00 00 CJ\ CJ\ 0 0 ..... ..... N N <"l <"l """ """ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

- Sanayi lstihdam Endeksi �= Hanehalk1 l,giicii Ankcti'ne gore sanayi istihdam1 

( " )  Hanehalk1 l,giicii Anketi'ne gore sanayi istihdam1 say1S1, 2005 1. <;:eyrek 100 olmak iizere endeks haline getirilmi,tir. 
Kaynak: TOIK. 

<..? cj. � ..... <'i 
.,, .,, \0 ..... ..... ..... 
0 0 0 
N N N 

duktan sonra yeni istihdama yonelmeyi tercih ederler. Talepteki dalgalanmamn ge�ici olmas1 
durumunda yeni eleman almmas1, gelecekte daha biiyiik atil i§giiciiyle kar§ila§ilmas1 sonucunu 
dogurabilir. i§e ahm planlarmm giincellenmesi ve ilave istihdam yaratilmas1, ancak artan tale
bin ge�ici bir durum degil, devam eden bir geni§lemenin neticesi oldugu anla§ild1gmda soz ko
nusu olur. Ekonominin daralma donemlerinde de benzer bir siire� i§ler. i§verenler, i§ten eleman 
�1karmamn ve talep artt1gmda yeni eleman almanm maliyetini goz oniinde bulundurarak, sipa
ri§ler azahr azalmaz ilk i§ olarak i§�i �1karma yoluna gitmezler. Bunun yerine, ge�ici bir siire �a
h§ma saatlerini azaltmay1 ya da izin kulland1rmay1 tercih ederler. Ozetle geni§leme donemlerin
de once �ah§ilan saat endeksinin daha sonra istihdam endeksinin yiikselmesi beklenirken, dur
gunluk donemlerinde de genellikle �ah§ilan saat gostergelerinin istihdam endeksinden once dii
§ii§e ge�tigi goriiliir. 

Grafik 3.S 'te 2005 yilmdan giiniimiize Sanayi istihdam Endeksi ve Sanayide <;ah§ilan Saat 
Endeksi verileri kar§ila§tmlmaktadir. iki serinin genelde birlikte hareket ettigi, ancak kriz done
minde \:ah§ilan Saat Endeksi'nin daha h1zh dii§tiigii goriilmektedir. Her iki gostergenin durgun 
seyrettigi son iki y1lhk donemde ise istihdam Endeksi, <;ah§ilan Saat Endeksi'nden daha yiiksek 
degerler almi§tir. 
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GRAFiK 3.5 
Sanayi istihdam Endeksi ile Sanayide <;ah1tlan Saat Endeksi Kar1tla1tmnas1 
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Sanayide Br'Ut Ocret - Mila§ Endeksi 
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Briit Ocret - Maa§ Endeksi, sanayi sektoriinde faaliyet gosteren firmalardan, i§�i maliyetle
ri hakkmda ahnan bilgiler yard1m1yla olu§turulmaktadir. Kapsama a_lman sanayi i§letmelerinin 
personel maliyetindeki geli§imi yans1tan bu endeks, ortalama iicretteki geli§imin degil, toplam i§
giicii maliyetinin bir gostergesidir.21 

Maa§ ve iicret, bir donem boyunca yap1lan i§ kar§1hgmda iicret bordrosunda say1lan (ev i§
�ileri dahil) tiim personele, yap1lan i§in kar§1hg1 olarak nakdi veya ayni §ekilde odenen toplam pa
ra §eklinde tammlanmaktadir. Hesaplanan endekste briit iicret ve maa§ tutarma �ah§an tarafm
dan odenen vergiler ve sosyal giivenlik kesintileri dahil olmakla birlikte, i§veren tarafmdan ode
nen vergi ve sosyal giivenlik odemeleri endeks kapsammda dikkate almmaz.22 

201 6  birinci �eyrek itibanyla se�ilmi§ baz1 sektorler i�in Briit Ocret - Maa§ Endeksi ile is
tihdam Endeksi degerlerine Tablo 3.3 'te yer verilmektedir. 201 0  temel y1lh olarak haz1rlanan 
Briit Ocret - Maa§ Endeksi'nde her bir alt serinin degeri 2010  y1h ortalamas1 i�in 1 00 olarak ka
bul edilerek diger endeks degerleri bu tarihe gore belirlenmektedir. Ornegin toplam sanayi i�in is-

21 l1giicii maliyeti aym zamanda, bir iilkenin uluslararas1 rekabet giiciinii belirleyen temel faktiirlerden biridir. Birim i§giicii ma
liyetine dayah bir rekabet endeksi i�in bkz. Keyder-Saglam-Oztiirk (2004 ) .  Rekabet giicii baglammda iinem arz eden diger iki 
faktiir olarak verimlilik (bkz. s. 72) ve reel kur diizeyi (bkz. s. 266) s1ralanabilir. 

22 Sanayi i1giicii Girdi Endeksleri, Metaveri, TOIK. Maa1-iicret tammma dahil olan ve olmayan kalemler i�in bkz. TOIK (2008-
e), s. 28-29. 



TABL0 3.3 
2016 Yw Birinci <;:eyrek itihanyla <;:e1itli Sektorler ve Mal Gruplan i�n 

Sanayide Briit Ocret - Maa1 Endeksleri 

istihdam Briit iicret -
indeksi Maq endeksi 

Sektor ( 1 )  (2) 

Toplam sanayi 1 1 7,4 222,5 

Aramah imalat1 1 2 1 ,3 235,0 
Dayamkh tiiketim mah imalat1 1 1 5,0 231,4 
Dayamks1z tiiketim mah imalat1 1 1 1 ,2 21 5,3 
Enerji 90,2 1 55,7 
Sermaye mah imalat1 1 3 1 ,5 247,1 
tmalat sanayi 1 1 9,2 230,7 
Teksril iiriinlerinin imalatt 1 2 1 ,4 269,4 
Mobilya imalat1 1 1 3,8 245, 1 
Ana metal sanayi 1 1 9,3 2 1 7,3 
Madencilik ve tat ocak�1hg1 92,6 1 92,2 
KaSit ve kag1t iiriinlerinin imalat1 1 25,9 237,7 
Ham petrol ve dogalgaz �1karmu 1 03,7 171 ,4 
G1da iiriinlerinin imalat1 1 14,3 208,7 
Elektrikli te�hizat imalatt 1 28,3 225,1 

( • )  2010 y1h ortalamas1 biitiin endeksler i�in toO'diir. 
- Kaynak: TOtK. 
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2010'dan bu yana 
yiizdesd iicret degi.1iini 

(2)/( 1 )  

89,5 

93,8 
101 ,2 

93,7 
72,6 
87,9 
93,5 

121 ,8  
1 1 5,4 

82,1 
1 07,5 

88,9 
65,2 
82,6 
75,4 

tihdam Endeksi'nin 2016 ytlmm birinci �eyreginde 1 1 7,4 degerini almas1, 2010 ytlmdan bu tari
he kadar istihdamm % 1 7,4 oramnda artmt§ olmas1 anlamma gelmektedir. Benzer §ekilde Briit 
Ocret Maa§ Endeksi de aym donemde % 122,5 oranmda artmt§ttr. Briit Ocret Maa§ Endeksi'nde
ki bu artt§m bir k1sm1 istihdam artt§mdan kaynaklamrken daha biiyiik k1sm1 ortalama iicretlerde 
ya§anan yiikseli§e kar§thk gelmektedir. 

Tabloda Briit Ocret - Maa§ Endeksi'nin istihdam Endeksi'ne boliimiiyle elde edilen son 
siitun, sanayinin o alt sektoriindeki ortalama iicret seviyesinin, 201 0  ytlmdan referans doneme 
kadar olan degi§imine i§aret etmektedir. Buna gore soz konusu donemde tekstil iiriinlerinin ima
latmda ki§i ba§ma ortalama iicretlerde % 121 ,8  oramnda artt§ goriiliirken ham petrol ve dogal
gaz �1kanm1 sektoriinde bu artt§ % 65,2 seviyesinde kalm1§t1r. 2010  ytlmdan 201 6  y1lm birinci 
�eyregine kadar ge�en siirede TOFE'nin yakla§tk olarak % 56 oramnda artt1g1 dikkate ahnd1gm
da sanayi sektorlerindeki iicret geli§iminin ortalamada enflasyonun iizerinde ger�ekle§tigi anla
§tlmaktad1r. 

Ticaret ve hizmet sektorii gostergelerine ge�meden once, sanayi sektoriine ili§kin bu nokta
ya kadar inceledigimiz gostergelerin, sanayinin hangi alt dallanm kapsad1g1m gosteren bir tablo
yu a§ag1da sunuyoruz. (Tablo 3.4) Derlenen gostergelerin kullamc1 ihtiya�lan dogrultusunda, sa
nayinin bel kemigini te§kil eden imalat sanayi iizerinde yogunla§t1g1 goriilmektedir. 
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TABL0 3.4 
Sanayi Gostergelerinin Kapsamlanmn Kaqd;qbrmas1 

Endeks adi 

Kapasite kullamm oram 
Sanayi Oretim Endeksi 
Sanayi Ciro Endeksi 
0� Ayhk Sanayi t�giicii Girdi Endeksleri 

Kaynak: TOIK. 

TiCARET VE HiZMET ENDEKSLERi 

Madencilik ve 
t;q ocak�g,. 

x 
x 
x 

Toplam sanayi 

imalat sanayi 

x 
x 
x 
x 

Elektrik, gaz ve su 

x 

x 

iktisadi faaliyetin daha once tarihte goriilmemi§ bi\imde, belirli bir tempoda ve diizenli olarak art1-
§I, sanayi devrimi olarak adlandmlan ve tanm toplumundan sanayi agrrhkh iktisadi yap1ya ge\i§le 
birlikte ba§layan bir olgudur. Bu anlamda uzunca bir siire geni§ bir kesim tarafmdan kalkmma, sa
nayile§me ile birlikte yiiriiyen bir siire\ olaralc goriilmii§tiir. Ozellikle son elli y1lhk donem ise, bu
giin yiiksek gelirli iilke kategorisinde sm1fland1rd1gim1z iilkelerin, sanayi iiretimini geli§mekte olan 
iilkelere kayd1rarak hizmet sektoriinii on planda tutan bir ekonomik yap1ya dogru evrilmelerine 
sahne oldu. Bu gozlemlere gore kalkmma siirecinin, once tanm agrrhkh ekonomiden sanayi agrrhk
h ekonomiye, ikinci a§amada ise hizmet sektoriiniin agirhkta oldugu ekonomiye ge\i§i i\eren bir ge
li§im \izgisi izledigini ifade edebiliriz. Ulkemizde de hizmet sektorii hem milli gelirin en biiyiik k1s
m1m olu§turmakta hem de toplam iiretim i\indeki pay1m diger sektorler aleyhine arnrmaktad1r. 

Milli gelir i\inde en biiyiik paya sahip olsa da hizmet sektorii gostergelerinin genelde sana
yi gostergelerinin golgesinde kald1g1 bir ger\ektir. Bunun temel sebebi daha once de bahsettigimiz 
iizere sanayideki geli§imin iktisadi canhhkla daha yakmdan ili§kili olmas1d1r. Buna paralel olarak 
TOiK tarafmdan hizmet faaliyetlerindeki geli§imin ayhk olarak izlenebilecegi bir gosterge hazir
lanmamakta, bu sektorlerdeki geli§im ii\ ayhk donemlerde haz1rlanan Ticaret ve Hizmet Endeks
leri arac1hg1yla izlenebilmektedir. 

Ticaret ve Hizmet Endeksleri, hizmet sektoriindeki iiretim ve istihdam geli§imine ili§kin bil
gi saglayan ba§hca bilgi kaynagim1zd1r. Ticaret ve Hizmet Endeksleri kapsammda §U dort tiir en
deks iiretilmektedir: 

- Ciro Endeksi 
- istihdam Endeksi 
- C::ah§ilan Saat Endeksi 
- Briit Dcret - Maa§ Endeksi23 

23 Hizmet miktan fiziksel olarak ol�iilemediginden, sanayi iiretim endeksinin muadili olan bir ticaret - hizmet iiretim endeksi 
mevcut degildir. 
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0� Ayhk Ticaret Hizmet Sektorii Anketi ile toplanan veriler yard1m1yla hesaplanan bu en
deksler, perakende satt§, ta§1mac1hk hizmetleri, turizm hizmetleri, posta ve telefon hizmetleri gibi 
fiziki mal iiretiminin dt§mda kalan �e§itli sektorleri kapsamaktadtr.24 Anket �ah§mas1, ilgili done
min tamamlanmasm1 takip eden iki ay i�inde ger�ekle§tirilmekte, boylece firmalara ilgili donemin 
tamam1 i�in degerlendirme yapabilme imkam saglanmaktad1r. Hizmet sektoriiniin biitiiniinii 
kapsayan ticaret ve hizmet endekslerinin yam sira yukandaki dort endeksin her biri i�in, Nace 
Rev.2 standardma gore �e§itli ana faaliyet kollanm kapsayan sektorel alt endeksler de haz1rlan
maktad1r. 

Ticaret ve Hizmet Ciro Endeksi 
Toplam cirodaki geli§imi yans1tan Ticaret ve Hizmet Ciro Endeksi, 0� Ayhk Ticaret Hizmet Sek
torii Anketi ile derlenen ciro verilerinin, sektorlerin biiyiikliiklerine gore ag1rhklandmlmas1yla el
de edilmektedir. Firma cirolan ticaret ve hizmet sektorlerinde faaliyet gosteren firmalarm fatura
landmlmt§ toplam satt§lanm ifade eder. Faiz ve kira gelirleri ile stok degerindeki artt§lar firma ci
rolarma dahiledilmemekte, firmalarm yalmz i§ kollanyla ilgili faaliyetleri ciro kapsammda deger
lendirilmektedir. 

Ticaret ve Hizmet Ciro Endeksi'nin degerlendirilmesinde goz oniinde bulundurulmas1 ge
reken iki nokta §unlard1r: 

Endeks, t1pk1 Sanayi Ciro Endeksleri gibi satt§ tutan iizerinden hesaplanmakta, dolay1S1y
la yarattlan katma degeri degil, satt§ degerini vermektedir. Yarattlan katma deger ile san§ degeri 
farkh istikamette geli§ebileceginden, Ciro Endeksi ile ulusal hesaplar kapsammdaki hizmet ka
lemleri arasmda birebir ili§ki bulunmamaktad1r. 

Buna ilave olarak Ciro Endeksi tutar iizerinden hesapland1gmdan, endeksteki degerler fi
yat degi§imlerini de i�e�mektedir. Endeksteki degi§imin ne oranda san§lardaki artt§tan ve ne oran
da fiyat artt§larmdan kaynakland1gmm tespit edilebilmesi i�in, gosterge degerlerinin uygun bir fi
yat endeksi ile indirgenmesi gerekir. 

Ticaret ve Hizmet istihdam Endeksi 
Ticaret ve Hizmet istihdam Endeksi, 0� Ayhk Ticaret Hizmet Sektorii Anketi ile ticaret ve hizmet 
sektorlerinde faaliyet gosteren firmalarda �ah§an personel say1s1 hakkmda derlenen bilgilerle 
olu§turulmaktad1r. (Ticaret ve Hizmet istihdam Endeksi ile TOiK'in resmi istihdam istatistikleri
nin kar§tla§tmlmas1 i�in bkz. <;er�eve 5 .1 . )  

istihdam endeksine, iicretleri i §  yeri tarafmdan kar§tlanmak iizere i §  yerinde ya  da  i §  yeri d1-
§mda �ah§anlar, i§ yeri sahipleri, iicretsiz aile i§�ileri ve yan zamanh �ah§anlar dahildir. Endeksin 
hazirlanmasmda, donem siiresince ortalama istihdam diizeyi degil, donemin son giiniinde �ah§an 
ki§i say1s1 dikkate almmaktad1r. 

2" Kapsanan faaliyetlerin tam listesi ic;in bkz. Ticaret ve Hizmet Endeksleri, Metaveri, TOIK. 
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GRAFiK 3.6 
Ticaret ve Hizmet istihdam Endeksi ve Ticaret ve Hizmet <;al1,ilan Saat Endeksi 
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- lsrihdam Endeksi = <;:ah11lan saat 

Kaynak: TOIK. 

Ticaret ve Hizmet <;alt§1lan Saat Endeksi 
Ticaret ve Hizmet <;ah§1lan Saat Endeksi, anket kat1hmc1S1 firmalarda ilgili donem boyunca \ah
§dan toplam saat bilgisini yans1tmaktad1r. 

Ticaret ve Hizmet lstihdam Endeksi ile Ticaret ve Hizmet <;ah§ilan Saat Endeksi'nin kar§1-
la§tmlmas1 Grafik 3.6'da yer almaktadu. (Her iki seri de mevsim ve takvim etkilerinden armdml
m1§t1r. ) Sanayi i§giicii girdi gostergelerinin aksine ticaret ve hizmet endekslerinde istihdamm kriz 
doneminde \ah§ilan saate gore daha h1zh azald1g1, toparlanma doneminde ise istihdamm \ah§ilan 
saatten daha h1zh artt1g1 gozlemlenmektedir. Bu tablo ticaret ve hizmet sektoriinde krizin, istihda
m1 azaltarak personel giderlerini k1smak ve mevcut \ah§anlarm daha uzun siire mesai yapmas1m 
saglamak yoluyla a§ilmaya i;ah§dd1g1m dii§iindiirmektedir.25 

Ticaret ve Hizmet Briit Ocret - Maa§ Endeksi 
Ticaret ve Hizmet Briit Ocret - Maa§ Endeksi, ticaret ve hizmet sektorlerinde faaliyet gosteren fir
malardan i§\i maliyetiyle ilgili alman bilgiler yard1m1yla olu§turulmaktad1r. Hizmet sektoriinde 
temel maliyet kalemini iicret giderinin olu§turmas1 bu sektordeki iicret-maa§ endeksinin onemini 
art1rmaktad1r. 

25 2008'in ikinci c;eyregindeki olagan d1§1 hareketin, o donemde emeklilik mevzuatmda gerc;ekle§Cn degitime bagh olarak firma
larm hatah beyanlanndan kaynakland1g1 tahmin edilmekredir. 
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Firmalarm toplam ticret-maa§ giderlerinin bir gostergesi olan Ticaret ve Hizmet Brtit Ocret 
- Maa§ Endeksi'nin yorumlanmasmda dikkat edilmesi gereken noktalar Sanayide Brtit Ocret -
Maa§ Endeksi ic;in belirttiklerimizle benzerlik gostermektedir. Brtit Ocret - Maa§ Endeksi yalmz 
c;ah§ana odenen tutan degil, i§veren tarafmdan odenen vergi ve sosyal gtivenlik odemelerini de 
ic;erir. <;ah§anm refah dtizeyinden daha c;ok firma maliyetlerine odaklanan bu gostergenin, bir re
fah gostergesi olarak degerlendirmek yerine sektorel canhhgm izlenmesi amac1yla ele ahnmas1 da
ha dogrudur. Brtit Ocret - Maa§ Endekslerindeki artt§ birim saat maliyetindeki artt§tan kaynak
lanabilecegi gibi istihdam dtizeyi ya da c;ah§ma stiresindeki degi§imden de kaynaklamyor olabilir. 
Ote yandan endeks gene! fiyat dtizeyindeki degi§imleri de ic;erdiginden, personel giderinde gerc;ek
le§en reel degi§imi olc;mek ic;in, endeksin uygun bir fiyat endeksi ile indirgenmesi gerekir. 

Ticaret ve hizmet sektorti ic;in TOiK tarafmdan yay1mlanan <;ah§tlan Saat Endeksi ile Brtit 
Ocret-Maa§ Endeksi Grafik 3 .7'de kar§tla§tmlmaktad1r. (Her iki seri de takvim ve mevsim etkile
rinden armdmlmt§, Brtit Ocret-Maa§ Endeksi aynca TOFE kullamlarak fiyat artt§larmdan da 
armdmlmt§ttr. )  2008 y1h ortalarma kadar c;ah§ma saatleri dtizenli olarak artarken, krizle birlikte 
c;ah§ma saatle.rinde dti§il§ ya§anmt§, ancak ticretlerdeki kat1hk, benzer bir dti§ti§tin Brtit Ocret
Maa§ Endeksi'ne yans1masm1 engellemi§tir. 201 0  y1lmdan itibaren her iki endeks de ytikselme egi-
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GRAFiK 3.7 
Ticaret ve Hizmet <;ah1dan Saat Endeksi ile Ticaret ve Hizmet Briit Ucret Maa1 Endeksi'nin Kartdatbnlmas1 
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limine girmi§ olmakla birlikte \ah§an maliyetindeki art1§m daha istikrarh oldugu goriilmektedir. 
Bu tablodan, kriz sonras1 ya§anan biiyiimeden hizmet sektorii \ah§anlanmn da pay ald1klan an
la§1lmaktad1r. Diger taraftan iicret giderlerindeki art1§, verilen hizmet kalitesindeki iyile§meden ya 
da hizmet iiretiminin daha dii§iik beceri gerektiren faaliyetlerden (ornegin in§aat i§\iligi ) daha 
yiiksek bilgi ve beceri gerektiren sektorler:e (ornegin saghk hizmetleri ) kaymasmdan da kaynakla
myor olabilir. 

iNSAA T SEKTORUNE iLiSKiN iSTA TiSTiKLER 
in§aat i§leri ekonomideki toplam iiretim i\inde nispeten kii\iik bir paya sahip olsa da (yakla§ik % 
9) ,  in§aat sektorii ve buna ili§kin gostergeler, iktisadi canhhgm izlenmesinde onemli bir yer tutar. 
Bunun temel sebebi, in§aat sektorii gostergelerinin iiretim miktanm i§aret etmenin otesinde tiike
tici ve yatmmc1 giivenini de yans1tmas1d1r. 

iktisadi iklimin izlenmesinde in§aat sektorii gostergelerinin onemini vurgulamak i\in pek 
\Ok gerek\e s1ralanabilir. ilk olarak in§aat faaliyetlerinin milli gelir hesaplan i\inde yatmm har
camas1 olarak s1mflandmlmas1, in§aat faaliyetlerinin bugiiniin milli geliri yamnda gelecek donem
lerin milli gelirine de katk1 yapmas1 sonucunu dogurur.26 in§aat sektoriiniin iktisadi canhhga di
ger katk1s1 ise bu faaliyetlerin pek \Ok sektoriin iiretimini tetikleyen bir ozellige sahip olmas1yla 
ortaya \ikar. in§aat sektoriiniin geli§imi, \imento, demir-\elik, boya, seramik gibi pek \Ok farkh 
iiriin grubunda iiretim arti§ma yol a\ar. Diger taraftan, in§aatm bitmesinin ardmdan bir konutun 
ya§amhr hale gelmesi i\in yap1lacak harcamalar, mobilya, beyaz e§ya, ev tekstili gibi pek \Ok sek
torde ilave talep yarat1r. 

in§aat sektoriiniin geli§imi, tiiketici giiveni a\tsmdan da onemli bir gostergedir. Konut ahm 
kararmm, hir\ok insan i\in hayat1 boyunca verdigi en onemli finansal kararlardan biri oldugu dii
§iiniildiigiinde, tasarrufunu konut yatmmmda degerlendiren bir ki§inin ekonominin gelecegine 
ili§kin endi§e ta§1mad1g1 \1kanm1 yap1labilir. Eger ki§i konutu kredi kullanarak ahyorsa, konut 
ahm karan, ki§inin takip eden donemlerde i§ini kaybetme korkusu ya da bor\ odeme giiciinde bir 
dii§ii§ beklentisi i\inde olmad1g1 anlamma gelecektir. K1sacas1 konut iiretimi ve talebindeki art1§, 
yurt i\i talebin canlanmas1 yanmda, insanlarm gelecekle ilgili beklentilerinin pozitif oldugu §ek
linde yorumlanabilir. Biitiin bunlara ek olarak in§aatm istihdam yaratma potansiyeli yiiksek bir 
sektor olarak on plana \1kt1g1 da vurgulanmahdir.27 

in§aat sektoriiyle ilgili olarak TOiK tarafmdan, in§aat endeksleri ve yap1 izin istatistikleri 
olmak iizere iki grup gosterge yay1mlanmaktadir. in§aat endeksleri iiretim ve istihdama ili§kin an
ket yoluyla derlenen verilerden yararlamlarak haz1rlamrken yap1 izin istatistikleri resmi kay1tlar 
esas almarak olu§turulmaktad1r. 

26 Gayrimenkul sahiplerinin kira gelirlerinin yamnda, gayrimenkuliinii kendi kullanan ki§ilerin izafi k ira gelirleri de GSYH he
saplamalarma dahil edilmektedir. 

27 Konut in§aatmm, §ehirle§me ve bannma gibi niifus yap1smm temel dinamiklerini degi§tirebilecek, yalmz iktisadi durumu de
gil, sosyal gostergeleri de ilgilendiren bir iiretim faaliyeti oldugunu da eklemeliyiz. 
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in§aat Endeksleri 
in§aat sektoriinde iiretirn ve istihdarnm geli§irni, TOiK'in ()� Ayhk in§aat Sektorii Anketi ile der
ledigi veriler kullamlarak hesaplanan endeksler yard1rn1yla izlenebilir. Bu kapsarnda TOiK tara
fmdan a§agidaki be§ farkh endeks iiretilrnektedir: 

- Ciro Endeksi 
- istihdarn Endeksi 
- <;ah§tlan Saat Endeksi 
- Briit Ucret - Maa§ Endeksi 
- Dretirn Endeksi 

in§aat sektoriiniin tarnarn1 i�in haz1rlanan endekslerin yanmda, belirli in§aat tiirleri (bina 
in§aat1, bina d1§1 yap1larm in§aat1 vb. ) ve in§aat i§lerinin belirli alt faaliyetleri (y1k1rn ve §antiyenin 
haz1rlanrnas1, elektrik tesisat1, s1hhi tesisat ve diger in§aat tesisat1 faaliyetleri vb. )  i�in de endeks
ler haz1rlanrnaktadir. 

Endeksler yurt i�inde ger�ekle§en in§aat faaliyetlerini kapsarnakta, in§aat sektorii i�inde 
onernli paya sahip yurt d1§1 rniiteahhitlik hizrnederi kapsarn di§mda tutulrnaktadir. Yurt dt§mda 
ger�ekle§en bu hizrnetler sonucu elde edilen gelirler, oderneler dengesi tablosundan izlenebilir 
(bkz. 6 Odemeler Dengesi ve Dt§ Ticaret) . 

in§aat faaliyetlerinin hava §artlarmdan etkilenrnesi ve �ah§rnalarm yaz aylarmda yogimla§
mas1 sebebiyle, endeksler y1l i�erisinde yiiksek oranda rnevsirnsellik arz eder. Takvirn ve rnevsirn et
kisinden armdmlrn1§ seriler de TOiK tarafmdan yay1rnlanrnakla birlikte, hava dururnunun her se
ne farkh seyretrnesine bagh olarak rnevsirnsel diizeltrnenin de hata i�erebilecegi unutulrnarnahdrr. 

i"§aat Ciro Endeksi 

Ciro Endeksi, in§aat sektoriinde faaliyet gosteren firrnalarm, faaliyet d1§1 gelirleri ile tahsil 
ettikleri KDV tutarlan hari� olrnak iizere, fatura edilrni§ toplarn sati§lan dikkate almarak hesap
lanrnaktadrr. 

Ciro endeksi, fiyat arti§lanm da i�erdiginden, reel endekse ula§abilrnek i�in endeksin uy
gun bir fiyat endeksi ile indirgenrnesi gerekir. 

i"§aat istihdam Endeksi 

istihdarn Endeksi, in§aat sektorundeki firrnalarm personel say1sma ili§kin toplanan bilgi
lerle olu§turulrnaktad1r. istihdarn endeksine, iicretleri i§ yeri tarafmdan kar§tlanrnak iizere i§ ye
rinde ya da i§ yeri d1§mda �ah§anlar, i§ yeri sahipleri, iicretsiz aile i§�ileri ve yan zarnanh �ah§an
lar dahildir. 

Endeksin haz1rlanrnasmda, donem siiresince ortalarna istihdarn diizeyi degil, donernin son 
giiniinde �ah§an ki§i say1s1 dikkate almrnaktad1r. 



110 U�UncU bij(Um 

in§aat <;alt§tlan Saat Endeksi 
<;ah§ilan Saat Endeksi, in§aat sektori.inde faaliyet gosteren firmalardan, ilgili donem bo

yunca c;;ah§1lan toplam saat hakkmda alman bilgilerle olu§turulmaktadir. 
Sanayide <;ah§ilan Saat Endeksi ile Ticaret ve Hizmet <;ah§ilan Saat Endeksi boli.imlerinde 

belirtilen dikkat edilmesi gereken noktalar, bu endeks ic;;in de gec;;erlidir. 

in§aat Britt Ucret - Maa§ Endeksi 
Bri.it Ocret - Maa§ Endeksi, in§aat sektori.inde faaliyet gosteren firmalardan, i§c;;i maliyetiy

le ilgili alman bilgiler yard1m1yla olu§turulmaktad1r. 
Endeks, Sanayide Bri.it Ocret - Maa§ Endeksi ve Ticaret ve Hizmet Bri.it Ocret - Maa§ En

deksi ile benzer ozellikler ta§1maktad1r. 

in§aat Uretim Endeksi 
Oretim Endeksi, in§aat sektori.inde faaliyet gosteren firmalardan elde edilen c;;ah§1lan saat 

bilgisiyle i§c;;i verimliliginin c;;arp1lmas1 yoluyla elde edilmektedir.28 Hesaplamada kullamlan i§c;;i 
verimliligi, sabit fiyatlarla GSYH verileri kullamlarak hesaplanmaktadrr. 

in§aat istihdam Endeksi ile in§aat Oretim Endeksi'nin 2005 yilmdan bugi.ine geli§imi Gra
fik 3.S'de kar§ila§tmlmaktad1r. 2007 y1lmdan itibaren hem istihdamda hem de i.iretimde gerileme 
gori.ilmeye ba§lam1§, bu egilimin h1zlanmas1yla 2009 y1h ortalarmda i.iretim en di.i§i.ik noktaya 
ula§ml§tlr. Bu tarihten sonra in§aat i.iretiminin genelde art1§ yoni.inde oldugu, ancak i.iretim artl§l
nm istihdama yans1mad1g1 anla§1lmaktad1r. 

Y apt izin istatistikleri 
in§aat sektori.ine ili§kin diger bir gosterge grubunu, in§aat faaliyetleri ic;;in gerekli resmi izinlere 
dayamlarak haz1rlanan yap1 izin istatistikleri olu§turmaktadrr. TOiK tarafmdan derlenerek c;;ey
reklik donemlerde yay1mlanan bu istatistikler, in§aat sektori.indeki i.iretim seviyesiyle birebir ili§
kili olmamakla birlikte sektori.in mevcut durumu ve gelecek beklentileriyle ilgili bilgiler ic;;erir. 

Bu kapsamda TOiK tarafmdan in§aat izinleriyle ilgili, Yapt Ruhsatz istatistikleri ve Yapt 
Kullanma izin Belgesi istatistikleri olmak i.izere iki ti.ir veri yay1mlanmaktad1r. Her iki veri gru
bunda da bina tammma girmeyen yol, baraj , kopri.i gibi kamusal amac;;h yap1lar kapsanmamak
ta, yine tamm geregi, izin belgesi olmayan, imar mevzuatma aykm olarak yap1lan in§aatlar ista
tistiklerde yer almamaktadir. 

¥apt Ruhsatt 
Yap1 ruhsat1, herhangi bir yapmm in§aatma ba§lanabilmesi ic;;in, haz1rlanm1§ olan projeye 

istinaden, belediye sm1rlan ic;;indeki bolgelerde belediyelerce, belediye sm1rlan d1§mdaki bolgeler-

28 ln�aat Ciro ve Oretim Endeksleri, Metaveri, TOiK. 



GRAFiK 3.8 
in1aat istihdam Endeksi ile in1aat Oretim Endeksi'nin Kaqtla1unlmas1* 
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de ise ilgili kurumlar tarafmdan verilen, yap1mma ba§lanacak yap1lar i�in almmas1 zorunlu bir 
belgedir. imar Kanunu kapsammdaki biitiin yap1lar izne tabi oldugundan, Yap1 Ruhsat1 istatis
tikleri gelecekteki in§aat faaliyetleri i�in onemli bir oncii gosterge niteligi ta§1maktad1r. 

TOiK tarafmdan Yap1 Ruhsat1 istatistikleri �eyreklik donemlerde, yiizol�iimii ve daire sa
y1s1 aynmmda yay1mlanmaktadir. Y1lhk yay1mlanan verilerde ise bunlara ilave olarak, kullamm 
amac1 ve yap1 sahipligine gore yap1 sayis1 ve deger bilgilerine de ula§ilabilmektedir.29 <;eyreklik 
verilerin �ok fazla oynakhk gostermesi ve mevsimsellik sergilemesi, istatistiklerin zay1f yam ola
rak gosterilebilir. 

29 ln§aat degerini  veren endekslerin hesaplanmasmda metrekare fiyatlan io;in Bina ln§aat1 Maliyet Endeksi kullamlmaktadir. 
Bu tiir endekslerde arsa bedeli hario; tutulmakta, dolay151y(a arsa fiyatlarmdaki spekiilatif degi§meler, endeksleri etkileme
mektedir. 
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¥apt Kullanma izin Belgesi 
Yap1 kullanma izin belgesi, tamamen veya k1smen biten yapdar i�in, belediye sm1rlan i�in

deki bolgelerde belediyelerce, belediye sm1rlan d1§mdaki bolgelerde ise ilgili kurumlar tarafmdan 
verilen, yapmm hizmete a�1lmas1 i�in almmas1 zorunlu bir belgedir. Yap1 ruhsatmdan farkh ola
rak, in§aatm ileri safhalarmda ya da in§aat tamamland1ktan sonra ahmr. Yap1 kullamm izin bel
gesi almd1gmda, genelde in§a faaliyeti bi.iyi.ik oranda tamamlanm1§t1r. 

Y apt kullanma izin belgesi verileri de TOiK tarafmdan �eyreklik donemlerde ve ydhk ola
rak, yap1 ruhsat1 verileriyle benzer kmhmlarda a�1klanmaktad1r. Yap1 Ruhsat1 ba§hgmda belirti
len prensipler, bu endeksin hesaplanmasmda da ge�erlidir. 

Metrekare bazmda yap1 ruhsat1 ve yap1 kullamm izin belgesi istatistikleri Grafik 3 .9'da 
kar§da§tmlmaktad1r. 2003 y1lmdan 2009'a kadar yap1 ruhsat1 verilerinde geli§imin art•§ yoni.inde 
oldugu, yap1 kullanma izin belgesi degerlerinin ise in§aat sektori.indeki s1kmtdara paralel olarak 
2007 ydmdan sonra durgun seyrettigi gori.ilmektedir. 201 1 -2014 tarihleri arasmdaki yi.ikseli§i ise 
bir diger durgunluk donemi takip etmi§tir. 

GRAFiK 3.9 
Yap1 Ruhsatl ve Yapi Kullanma izin Bdgesi Ahnan Binalann Toplam Alam (milyon metrekare) 
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EGiLiM ANKETLERi 
Kullamm alam giderek geni§leyen egilim anketleri ve bu anketler temelinde olu§turulan endeksler, 
mevcut konjonktiir ve ekonominin yoniine ili§kin ba§vurulan bir diger veri grubunu te§kil eder. Egi
lim anketleri, konjonktiirel geli§melerdeki gene! egilimi ortaya �1karmak ve piyasalarm gelecege ili§
kin beklentilerine l§lk tutmak amac1yla diizenlenen, iiretici, tiiketici, yatmmc1 konumundaki karar 
ahcilarm ge�mi§C ili§kin degerlendirmeleri ve gelecege yonelik beklentilerinin almd1gi anketlerdir.30 
Ki§isel degerlendirmeleri yans1tan bu anketlerden elde edilen veriler, iiretim ve tiiketimin gelecekte
ki geli§imini ortaya koymas1 beklenen oncii gostergeler hesaplanmasmda kullamlmaktad1r. 

Anket kat1hmcilanmn genelde fabrika yoneticileri, satm alma miidiirleri, gene! miidiirler, 
yonetim kurulu ba§kanlan gibi karar verme mevkiinde olan, ankete konu alanda degerlendirme 
yapabilecek piyasa bilgisine sahip ki§iler arasmdan se�ilmesi, egilim anketi sonu�larmm onci.i gos
terge olarak degerlendirilmesinin temel nedenini olu§turmaktad1r. Bu tiir yetkin ki§ilerden alman 
degerlendirmeler, �ogu veri kullamc1smm kolayhkla ula§amayacag1 bilgileri i�erir. 

Egilim anketlerini on plana �1karan, bu �ah§malan degerli k1lan bir diger nokta ise ekono
mideki degi§kenlerin, beklentilerden onemli ol�iide etkilenmesi, beklentilerin bizzat kendisinin, 
gelecekteki talep ve iiretim ortamma yon veren bir parametre te§kil etmesidir. Goriiniirde hi�bir 
sorun ya§amayan bir ekonomi bile, yalmzca gelecek beklentilerinin kotiimserle§mesiyle durgun
luga girebilir ya da durgunluk ya§ayan bir ekonomi, beklentilerin pozitife donmesiyle canlanma 
belirtileri gosterebilir. Bu anlamda, genel alg1y1 ve beklentileri ol�en egilim anketleri, iktisadi or
tamm nabz1m tutarak veri kullamc1lanna yo! gosterir. 

Egilim anketleri ve bu anketlerce derlenen verilerle olu§turulan endeksler, geni§leme ve da
ralma donemlerinin ba§lang1� ve biti§ tarihleri i�in sinyaller veren gostergeler olarak da yakmdan 
izlenmektedir. Endeksin, ortalama degerin altma dii§mesi ve bir siire bu degerlerde kalmas1 dur
gunluk tehlikesini ortaya koyan bir durum olarak algilamrken, durgunluk devam ederken bu tiir 
gostergelerde gozlemlenen art1§lar, tekrar biiyiimeye ge�ildiginin bir i§areti olarak kabul edilir. 
Beklenti anketlerinin konjonktiir degi§imlerini tahmin etmekte kullamlmasma getirilen bir ele§ti
ri ise, bu tiir gostergelerin genelde ekonominin gerileme donemlerini tahminde ba§anh olurken, 
canlanma donemlerini geriden takip ettikleri yoniindeki degerlendirmelerdir. Bu gorii§e gore ikti
sadi aktorler beklentilerini olu§tururken ihtiyath davranmakta, olumsuz haberler moralleri kolay
ca bozarken, olumlu geli§meler beklentileri hemen pozitife �evirememektedir. 

Egilim anketlerine yonelik gene! �ekincelerin odak noktasmda ise bu gostergelerin objektif 
kriterlere degil karar ahcilarm ki§isel degerlendirmelerine dayamyor olmas1 yer almaktad1r. An
ket kat1hmcilarmm gorii§leri, somut gozlem ve analizler kadar �ogu zaman tarafh alg1 ve yorum
lan de i�erir. Ostelik anket kat1hmc1larmm �e§itli nedenlerle yanh gorii§ beyan etmeleri de ihtimal 
dahilindedir. Bu tiir hatalar soruyu anlamamak ya da anket i�in yeterli zamam ay1rmamak gibi 
sebeplerden kaynaklanabilecegi gibi, gizli baz1 bilgileri kamuya duyurmama ya da beklentileri ha
tah lanse ederek piyasalan yonlendirme gibi bilin�li bir �abamn sonucu da olabilir. 

30 TCMB (b).  
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Tiirkiye'de de �e§itli piyasalar ve toplum kesimlerine yonelik beklenti anketleri haz1rlan
makta ve bu anketlere dayanarak olu§turulan endeksler kamuoyunun bilgisine sunulmaktad1r. Bu 
anketlerin baz1lan §Oyle s1ralanabilir: 

iktisadi Y onelim Anketi (TCMB) 
- i§yeri Egilim Anketi (TOiK) 
- Tiiketici Egilim Anketi (TCMB) 

Beklenti Anketi (TCMB) 
- Yatmm Anketi (TCMB) 
- Dt§ Ticaret Beklenti Anketi (Ekonomi Bakanhg1 ) 

Banka Kredileri Egilim Anketi (TCMB) 

Bu anketlerden iktisadi Y onelim Anketi ve i§yeri Egilim Anketi iiretim egilimlerini, Tiike
tici Egilim Anketi tiiketicilerin harcama ah§kanhklanm, Beklenti Anketi uzmanlarm �e§itli mak
ro iktisadi biiyiikliiklere ili§kin beklentilerini, Yatmm Anketi firmalarm yatmm ortamma ve yat1-
nm egilimlerine ili§kin gorii§lerini, Dt§ Ticaret Beklenti Anketi dt§ ticarette one �1kan firmalarm 
dt§ ticaret ortamma ili§kin beklentilerini, Banka Kredileri Egilim Anketi ise bankactlarm ekonomi 
iizerine degerlendirmelerini i�ermektedir (bkz. Tablo 3.10) .  

iktisadi Yonelim Anketi ve Reel Kesim Giiven Endeksi 
imalat sanayindeki geli§meleri analiz edebilmek, mevcut duruma ili§kin sektor gorii§lerini almak 
ve gelecekteki beklentileri belirlemek amac1yla, 1 987 ytlmdan bu yana her ay TCMB tarafmdan, 
iilke ekonomisine yon veren list diizey yoneticilerin degerlendirmelerinin almd1g1 iktisadi Yone
lim Anketi diizenlenmekte ve her bir soru i�in alman cevaplarla �e§itli endeksler haz1rlanmakta
d1r. Anket; iiretim, sipari§ler, istihdam, stoklar, satt§ fiyat1, birim maliyeti, kapasite kullamm ora
m, iiretici fiyatlan enflasyonu, kredi faiz oram ve genel gidi§at gibi �e§itli konularda yakm ge�mi
§e ili§kin degerlendirmeleri, mevcut duruma ili§kin gorii§leri ve gelecek beklentilerini almaya yo
nelik olarak uygulanmaktad1r. 

Ekonominin iiretici unsurlarmdan alman bilgilere dayanan iktisadi Yonelim Anketi, piya
say1 yakmdan takip eden firma yoneticilerinin gelecek donem i�in piyasa tahmin ve beklentilerini 
ogrenmemize imkan saglamakta, piyasa ko§ullanmn ne derece olumlu oldugu hakkmda fikir sa
hibi olmam1za yard1mc1 olmaktad1r. Hem ankete verilen cevaplar, hem de ba§ta Reel Kesim Gii
ven Endeksi olmak iizere bu cevaplar kullamlarak olu§turulan endeksler TCMB tarafmdan refe
rans aym son haftasmda yay1mlanmaktad1r. Sayfa 88-91 'de inceledigimiz kapasite kullamm ora
m da iktisadi Yonelim Anketi'yle derlenen veriler yard1m1yla hesaplanmaktadir.31 

31 201 0  y1lma kadar TOIK tarafmdan, iktisadi Yonelim Anketi'ne benzer ii;erikte, lmalat Sanayinde Egilimler Ara�t1rmas1 isim
li bir anket diizenlenmekteydi. Kapasite kullamm oram da bu tarihe kadar TOIK tarafmdan, bu ankette yer alan sorular kul
lamlarak hesaplanmaktayd1. Kapasite kullamm oramm derleme sorumlulugunun TCMB'ye g�mesiyle birlikte TOlK tarafm-
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iktisadi Yonelim Anketi, cevaplarm "arm'' , "azald1" ya da "degi§medi" §eklinde ii� se�e
nekli almmas1 esasma gore diizenlenmi§ bir ankettir. Ornegin firma yoneticisine son ii� aydaki 
iiretim hacmine ili§kin yoneltilen soruya kar§1hk, ilgili ki§iden artt1, azald1 ya da degi§medi §eklin
de bir yamt beklenmektedir.32 Ankette, 22 sorudan olu§an ve her ay uygulanan Ayhk iktisadi Yo
nelim Anketi ile 28 sorudan olu§an ve ii� ayda bir uygulanan 0� Ayhk iktisadi Yonelim Anketi 
olmak iizere iki tiir soru kag1d1 mevcuttur (bkz. Tablo 3.5 ) .  

TABLO 3.5 
iktisadi Yonelim Anketi Sorulan 

1 .  Son ii� aydaki iiretim hacminiz 
2. �u anda kay1th toplam sipari§lerinizin miktan 
3. �u anda kay1th ihracat sipari§lerinizin miktan 
4. Mevcut mamul mal stoklanmzm seviyesi 
5. Gelecek ii� aydaki iiretim hacmi beklentiniz 
6 .  Gelecek ii�  aydaki sat1§ fiyat1 beklentiniz 
7. Gelecek ii� aydaki toplam istihdam beklentiniz 
8. Su anda hangi f aktor(ler) iiretiminizi k1S1tlamaktad1r? En onemlisini belirtiniz • 
9. Kay1th sipari§leriniz ve gelecek aylardaki talep beklentiniz goz oniine almd1gmda, §U andaki iiretim kapasitenizin 

seviyesi• 
10 .  Mevcut sipar� kay1tlar1mz iiretiminizi kaf ay siirdiirmenizi saglar? • 
1 1 .  Son ii� ayda alman toplam sipari§lerinizin miktan 
12.  Gelecek ii� aydaki ihracat sipari§ miktan beklentiniz 
13 .  Kapasite kullamm oram 
14 .  Son ii� ayda yurt i�indeki rekabet giiciiniiz• 
15 .  Son ii�  ayda Avrupa Birligi i�indeki yurt d1§1 piyasalarda rekabet giiciiniiz• 
1 6. Son ii� ayda Avrupa Birligi d1§mdaki yurt d1§1 piyasalarda rekabet giiciiniiz• 
1 7. Gelecek ii� aydaki toplam sipari§ miktan beklentiniz 
1 8 .  Son ii� ayda ahnan ihracat sipari§lerinizin miktan 
19 .  �u anda kay1th i�  piyasa sipari§lerinizin miktan 
20. Son ii� ayda alman i� piyasa sipari§lerinizin miktan 
2 1 .  Gelecek ii �  aydaki i� piyasa sipari§ beklentiniz 
22. Gelecek ii� aydaki i� piyasa sat!§ fiyat1 beklentiniz 
23.  Ge�mi§ on ik i  aya k1yasla, gelecek on iki ayda, sabit sermaye yatmm harcamas1 beklentiniz 
24. Son ii� aydaki ortalama birim maliyetiniz 
25. Gelecek ii� aydaki ortalama birim maliyeti beklentiniz 
26. Gelecek on iki aylzk donem sonu itibarzyla, y1ll1k iiretici fiyatlan enflasyonu beklentiniz 
27. Gelecek ii� ayhk donemde k1sa vadeli Ti.irk Liras1 kredi faiz oram beklentiniz 
28.  Sanayi dahmzdaki gene! gidi§at konusunda bir ay oncesine k1yasla gorii§iiniiz 

Yukaridaki sorulardan 24'iiniin cevab1 ann, azald1 ya da degi�medi �klinde ii� s�enekli olup, italik olarak belirtilen sorularm cevaplari 
serbest formatta almmaktadir. 
( •) l�aretli sorular ii� ayda bir, diger sorular her ay sorulmaktadir. 
Kaynak: TCMB. 

dan anket diizenlenmesine son verildi. 2010  y1lmdan bu yana, kapasite kullamm oramnda oldugu gibi sanayi sektoriine ili�
kin beklenti anketi de yalmz TCMB tarafmdan diizenleniyor. 

32 TCMB (c). 
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!;'.ER�EVE 3.4 
YaY1lma Endeksl (diffusion Index) 

Yay1 lma endeksi, bir parametredeki degi�imin bUyUkliigUnU degil, degi�imin yonUnU belirlemek Uzere haz1 rla· 

nan bir endeks tilrUdUr. Genelde anket sonuclanna dayanarak haz1 rlanan bu endeksler icin, belirli say1da ce· 
vap secenegi sunulan anketlerden faydalamhr. Ornegin anketlerde kat 1hmc1 larm herhangi bir konudaki gorU�

leri, "artt1", "azald1" ve "degi�medi" seceneklerine gore Uclii bir kmhmda derlenebilir. Endeksin hesaplanma

smda "degi�medi" �eklindeki notr cevaplar dikkate ahnmaz. Olumlu cevap verenlerin yUzdesinden, olumsuz 

cevap verenlerin yUzdesi c1kanlarak denge degerine ula� 1hr. 
Ornek olarak 200 ki�iye yoneltilen "gelecek Uc aydaki Uretim hacmi beklentiniz nedir?" sorusuna 20 kat1-

hmcmm "artacak", 60 kat1hmcmm "azalacak" ve 120 kat1 hmc1mn "degi�meyecek" cevab1m verdigini dU�Une

lim. Endeks hesaplamasmda notr cevap veren 120 kat1hmc1 dikkate ahnmaz. Artacak cevab1 verenler toplam 

kat1hmc1lann % 1o'unu, azalacak cevab1 verenler ise % 3o'unu olu�turmaktad1 r. Endeks degeri, bu iki cevap 

arasmdaki yUzdelik fark1 veren -20 degeridir. Endekslerin s1fm n Uzerinde olmas1 anket kat 1hmc1larmm ekono

mik faaliyetlere i li�kin gUveninin artt1gi, endeksin s1fmn altmda olmas1 ise bu gUvenin azald1g1 �eklinde yorum

lamr. (Baz1 endekslerde bu degerlere 100 veya 50 say1s1 eklenmektedir. Bu durumda gUvenin negatif ya da po

zitif oldugu smm belirleyen kritik deger 100 ya da 50 o lacakti r.) 
Ornegin lktisadi Yonelim Anketi sorulanyla haz1rlanan iiretim hacmi (ge/ecek 3 ay) yay1 lma endeksi s1fmn Uze

rinde bir deger alm1�a. bu sonuc gelecek Uc ayda Uretimin artacag1 beklentis inin ag1 r bast1g1 anlamma gelir. 

Beklentileri tek bir say1 ile ifade etmemizi saglayan yay1 lma endeksleri, hesaplanmasmm ve degerlendir

mesinin basitligiyle yaygm kullamm alam bulmaktad1r. Bu tUr gostergelerin ele�tiri len yonlerinden biri o larak 

ise bUtUn anket cevaplanna e�it ag1rhk veriliyor olmas1 gosterilebil ir. Endeksin hazirlanmasmda, ekonominin 

h 1zla krize sUrUklendigini dil�ilnen bir kat1hmc1yla ekonomide hafif bir durgunluk h issedildigini ifade eden ka

t1hmc1larm gorU�leri e�it derecede dikkate ahmr. Kat1hmc1 say1smm yUksek olmas1 halinde bu tilr yanhhklann 

birbirini glitilrecegi varsay1hr. 

Yaydma endeksleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken en onemli nokta bu endekslerin ald1g1 degerlerin belir

li bir say1sal bUyUklilk ifade etmekten cok ekonominin yonU  hakkmda bi lgi iceriyor olmaland1r. Soz gelimi si

pari�ler hakkmda hesaplanan bir yay1lma endeksinin % 10 artmas1, sipari�lerin % 10 artacagmm beklendigi 

�eklinde yorumlanmamahd1r. Degi�im oranlanndan cok endeksin hangi yonde degi�tigi onem ta�1d1gmdan, en

dekslerin mutlak degeri ilzerinde yapdacak yorumlar hatah c1kanmlara neden olabilir. 

TCMB tarafmdan, iktisadi Yonelim Anketi'nde yer alan her bir soruya verilen cevaplarm 
yanmda bu cevaplar kullamlarak haz1rlanm1§ yay1lma endeksleri de aynca kullamcilara sunul
maktadu33 (Yay1lma endeksleri i\in bkz. <;er�eve 3.4) .  Endeks degerleri, pozitif ve negatif cevap 
verenlerin yiizdelerinin fark1 almarak hesaplanmaktad1r. Endeksler - 100 ile 1 00 arahgmda deger 
ahrken, endekslerin s1fmn altmda olmas1 o konu ba§hgmdaki negadf geli§ime, s1fmn iizerinde ol
mas1 ise olumlu bak1§ a\1sma i§aret eder. 

33 Stok degi§imlerinin GSYH verilerinden saghkh takip edilemedigine daha once sayfa 49-5 1 'de deginmi§tik. lktisadi Yonel im 
Anketi 'nde, mamul mal stoklan hakkmdaki soru ve bu soruya gelen cevaplar kullamlarak hesaplanan endeks, mevcutta stok 
degi§imlerine ili§kin bilgi alabi lecegimiz en giivenilir kaynag1 te§kil etmektedir. Mamul madde stoklarmdaki bir art•§ ekono
mideki yava§lamamn, stoklardaki azah§ ise piyasanm canland1gmm gostergesi olarak kabul edilir. Ancak lktisadi Yonelim 
Anketi'ndeki soru yalmzca mamul mal stoklarma yonel ik oldugundan hammadde stoklanyla ilgili bilgi saglamamaktad1r. 
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Hesaplanan bu endeksler, firma yoneticilerinin kendi §irketleri ve ekonominin geneli hak
kmdaki algilanyla iiretim, sat1§ ve istihdam beklentilerinin bir ozetini sunar. Ornegin mevcut si
pari§lere ili§kin endeksin yiikselmesi sipari§lerin artt1gma i§aret ederken, gelecek ii� ay i�in iiretim 
hacmi yay1lma endeksinin yiikselmesi, iiretim art1§1yla ilgili beklentilerin pozitif yonde geli§tigi 
§eklinde degerlendirilir. 

iktisadi Y onelim Anketi sonu�lan kullamlarak haz1rlanan onemli bir gosterge, se�ilmi§ so
rulara ait yayilma endekslerinin ortalamas1 almarak hesaplanan ve imalat sanayinin k1sa donem
deki egilimini yans1tmay1 hedefleyen Reel Kesim Giiven Endeksi'dir. Reel Kesim Giiven Endeksi, 
gelecekteki iktisadi aktivitenin diizeyini tahmin etmek ve konjonktiir dalgalarmm doniim nokta
lanm onceden ongormek iizere, piyasadaki karar ahc1larm gorii§lerinden yararlamlarak haz1rla
nan bile§ke endekslerin Tiirkiye'deki ornegini olu§turmaktadir. Bu endeksteki tekrar eden dii§ii§
ler bir krizin habercisi olarak algilamrken, iiretimin dii§iik seyrettigi bir iktisadi iklimde gozlem
lenen art arda yiikseli§ler de ekonominin canlanmakta oldugunun i§areti kabul edilir. 

Reel Kesim Giiven Endeksi'nin yay1mlanmaya ba§lad1g1 2007 y1lmdan giiniimiize endeks 
degerlerine Grafik 3.10'da yer verilmektedir. (Grafikte kullamlan veriler, TCMB tarafmdan ya
y1mlanan mevsimsellikten armdmlm1§ degerlerdir. ) Kiiresel krizin Tiirk ekonomisine etkisi tablo-
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clan a�1k�a izlenebilmektedir. 2008 yilmm Ocak aymda dii§meye ba§layan endeks 2008'in Nisan 
aymda 100 degerinin altma inmi§ ve bu dii§ii§ 2008 y1h Kas1m ayma kadar devam etmi§tir. Bu ta
rihten sonra ise bu keskin dii§ii§ii, 20 10  y1lma kadar devam eden bir art1§ doneminin takip ettigi 
goriilmektedir. Krizin Tiirkiye'de etkisinin 2008 'in ii�iincii �eyreginde §iddetle hissedilmeye ba§
land1g1 ve dip noktanm 2009'un ilk �eyregine rastlad1g. kabul edilirse, endeks degerlerinin ekono
minin yoniinii ba§anyla tespit ettigi ifade edilebilir. 201 0  y1lmdan giiniimiize kadar ge�en donem
de ise endeksin dar bir arahkta dalgaland1g1 goriilmektedir. 

i§yeri Egilim Anketi ve Sektorel Giiven Endeksleri 
Piyasadaki egilimleri ol�mek iizere i§ hayatma yonelik bir diger �ah§ma TOiK tarafmdan yiiriitii
len i§yeri Egilim Anketi ve bu anket sonu�lan kullamlarak hesaplanan Sektorel Giiven Endeksle
ridir. i§yeri Egilim Anketi, ozel sektor firma yoneticilerinin, giri§imin mevcut durumuna ili§kin 
degerlendirmelerini ve yakm gelecek i�in beklentilerini ol�mek amac1yla 201 1 ba§mdan bu yana 
ayhk olarak diizenlenmektedir. 

Sektor aynmmda haz1rlanmas1 ve hizmet kapsammdaki faaliyetlere yonelik olarak diizen
lenmesiyle iktisadi Yonelim Anketi'nden aynlan i§yeri Egilim Anketi, hizmet, perakende ticaret 
ve in§aat sektorii olmak iizere ii� faaliyet grubunu mercek altma almaktad1r. Anket sonu�lanyla 
her bir sektor i�in soru bazmda yay1lma endeksleri haz1rlanmakta, aynca farkh sorularm ag1rhk
landmlmas1yla her ii� sektor i�in Sektorel Guven Endeksleri olu§turulmaktadu. (Her ii� tip an
kette yer alan sorular Tablo 3 .6'da verilmektedir. ) 

TABL0 3.6 
iktisadi Yonelim Anketi Sorulan 

Hizmet sektorii: 
1. Son 3 ayda i§ durumu 
2. Son 3 ayda hizmetlere olan talep 
3. Gelecek 3 ayda hizmetlere olan talep beklentisi 
4. Son 3 ayda toplam �ah§an say1s1 

Perakende sektorii: 
1. Son 3 ayda i§ hacmi (satt§lar) 
2. Mevcut mal stok seviyesi 
3. Gelecek 3 ayda tedarik�ilere verilecek sipari§ miktar1 beklentisi 
4. Gelecek 3 ayda i§ hacmi (satt§lar) beklentisi 

in§aat sektorii: 
1 .  Son 3 ayda in§aat faaliyetleri 
2. Alman sipari§lerin mevcut diizeyi 

Her ii� ankette de sorulan sorular: 
1 .  Gelecek 3 ayda toplam �ah§an say1s1 beklentisi 
2. Gelecek 3 ayda satt§ fiyatlari beklentisi 
3. Son 12 ay ile kar§1la§tmld1gmda gelecek 12 ayda sabit sermaye yatmm1 beklentisi •  

( • )  Y1lda iki kere Ocak ve Temmuz aylannda sorulmaktad1r. 
Kaynak: TOIK. 
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Anket her aym ilk iki haftasmda diizenlenmekte, hesaplanan endeksler ise referans aym bi
timinden 5 giin once yay1mlanmaktad1r. Bu ozelligiyle Sektorel Giiven Endeksleri, kapasite kulla
mm oramyla birlikte en erken a\1klanan gostergeler arasmda yer almaktad1r. Endekslerin l OO'den 
biiyiik olmas1 sektordeki iyimserligi yans1t1r, l OO'den kii\iik olmas1 ise kotiimser alg1ya i§aret 
eder.311 

201 1 y1h ba§mdan giiniimiize mevsimsellikten armdmlm1§ ve armdmlmam1§ Hizmet Sek
torii Giiven Endekslerine Grafik 3 .11 'de yer verilmi§tir. Sorular ge\mi§ ii\ aydaki faaliyetler ile 
gelecek ii\ aym beklentilerine yonelik diizenlendiginden, faaliyetlerdeki mevsimsellik anket so
nu\larma da yans1maktad1r. (Benzer mevsimsellik ozellikleri perakende ve in§aat sektorlerinde de 
gozlenmektedir. ) 201 1 y1hndan bu yana mevsimsellikten armdmlm1§ endekste egilimin hep dii§ii§ 
yoniinde oldugu goriilmektedir. 
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GR.AF1K 3.11  
Sektorel Giiven Endeksleri 
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34 Sektorel Giiven Endeksleri, Metaveri, TOIK. 
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Perakende sektorii i�in diizenlenen ankette, mevcut mal stoklarma iii,kin endeksin yiikselmesi mal stoklarmm dii,tiigii
ne, endeksin dii,mesi ise mal stoklarmm artt1gma i,aret eder. 
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Tiiketici Egilim Anketi ve Tiiketici Giiven Endeksi 
Egilim ankederi kapsammda riikerici degerlendirmelerine dayah olarak haz1rlanan remel �ah§ma, 
TOiK-TCMB i§birligiyle diizenlenen ve ayhk olarak TOiK rarafmdan yay1mlanan Tiikerici Egilim 
Ankeri'dir. Yukanda inceledigimiz ikrisadi Yonelim Ankeri ve i§yeri Egilim Ankeri ekonominin 
genel goriiniimiinii iirericiler ve kririk diizeydeki karar ahc1lann bak1§ a�1S1yla yansmrken, Tiike
rici Egilim Ankeri piyasadaki canhhg1 riikericilerin perspekrifinden ele almakrad1r. 

Tiikerici psikoloj isi hakkmda bilgi alabilecegimiz remel veri kaynagi olan bu anker ile; hem 
riikericilerin genel ekonomiye ili§kin mevcur donem degerlendirmeleri ve gelecek donem beklenri
leri ol�iilmekre hem de ki§ilerin mali durumlan, yakm gelecekreki harcama planlan ve rasarruf egi
limleri hakkmda bilgi almmakradir.35 ikrisadi Yonelim Ankeri'nde oldugu gibi her bir soru bazm
da yaydma endeksleri haz1rlanmakra, buna ilave olarak se�ilmi§ sorulara alman cevaplar vas1ras1y
la, tiikerici giivenini rek bir say1da ozedeyen Tiikerici Giiven Endeksi hesaplanmakrad1r. Tiikerici
lerin harcama, rasarruf ve bor�lanma davram§lan biiyiik ol�iide gelecege yonelik beklenrilerce §e
killendirildiginden, bu ankerin sonu�lan, ekonominin ralep ko§ullan i�in yon gosrerici olmakrad1r. 

Tiikerici Egilim Ankeri'nde ki§isel mali durum, genel ekonomi ve harcama-rasarruf egilim
lerine ili§kin 1 8  soru yonelrilmekre ve kar1hmc1lara "daha korii" ,  "aym" ve "daha iyi" gibi ii�lii 
kmhmda cevap se�enegi sunulmakrad1r (bkz. Tablo 3.7) .  Bu sorulara alman cevaplarm her biri 
i�in yaydma endeksleri haz1rlanmakra ve endeks sonu�lan TOiK rarafmdan a�1klanmakrad1r. En
deks degerleri, roplam cevap verenlerin i�erisinde pozirif ve negarif cevap verenlerin yiizdelerinin 
farkma 1 00 eklenmesiyle hesaplanmakradir ( bkz. <;er�ve 3 .4) .  l OO'iin alrmda deger alan endeks
ler kotiimser hislerin baskm olduguna, 1 00 degerinin iizerindeki endeks sonu�lan ise olumlu ba
k1§ a�1sma i§arer eder.36 

Anker her aym ilk iki haftasmda uygulanmakra ve sonu�lar referans aym son haftasmda 
a�1klanmakradir. Anker sonu�lan, kapasire kullamm oram ve ikrisadi Yonelim Ankeri sonu�lan 
gibi, kamuya duyurulma zamanlamas1yla da one �1kmakrad1r. 

Tiikerici Egilim Ankeri sonu�lan kullamlarak haz1rlanan remel gosrerge ise riikerici giiveni
ni rek bir endeks degerinde roplayan Tiikerici Giiven Endeksi'dir. Tiikerici Egilim Ankeri'nde gele
cek 12 aya ili§kin beklenrilerin almd1g1 sorularm yaydma endekslerinin aritmerik ortalamas1 hesap
lanarak elde edilen Tiikerici Giiven Endeksi, tiikericilerin gelecege ne oranda giivenle bakr1klan ko
nusunda elimizdeki remel gosrergedir. (Endeks, Tablo 3.7'deki 2, 4, 5 ve 1 1  no.lu sorulara ahnan 
cevaplar kullamlarak haz1rlanmakradir. )  Mevcur durumu yans1rmak yerine, ki§inin gelecege bak1-
§m1 ozedediginden bu endeks, genellikle bir oncii gosrerge olarak degerlendirilmekredir.37 

35 Tiiketici Egilim Anketi, Metaveri, TOIK 
36 2003-201 3  tarihleri arasmda TCMB tarafmdan diizenlenen anket 201 2  ytlmda TCMB ve TOIK'in ortak �ah§mas1yla giincel

lendi ve bu tarihten sonra TOIK tarafmdan diizenlenmeye ba§lad1. Bu giincelleme s1rasmda kat1hmc1lara yiineltilen sorular 
degi§tiginden, soru bazmda endeksler 201 2  y1hnda ba§lamakta ve zaman serisi olarak daha geriye gitmemektedir. Bununla 
beraber Tiiketici Giiven Endeksi serisi istatistiksel teknikler ile geriye dogru geni§letilerek, 2004-20 1 1  diinemi i�in elde edi
len endeks degerleri TOIK tarafmdan yay1mlanm1§t1r. 

37 TOIK tarafmdan iiretilen bir diger endeks, tiiketici giiven giistergeleri ile mevsim etkilerinden armdmlm1§ imalat sanayi, hiz
met, perakende ticaret ve in§aat sektiirlerine ili§kin giiven giistergelerinin ag1rhklandmlarak birle§tirilmesinden olu§an Eko-
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TABL0 3.7 
Tiiketici Egilim Anketi Sorulan 

Tiiketici egilim anketi yaytlma endeksleri* 

1 .  Hanenin maddi durumu (ge�en 12 ayhk doneme gore mevcut donemde) 
2. Hanenin maddi durum beklentisi {gelecek 12 ayl1k donemde) 
3. Genel ekonomik durum (g�en 12  ayhk doneme gore mevcut donemde) 
4. Genel ekonomik durum beklentisi {gelecek 12 ayl1k donemde) 
5. i�siz sayis1 beklentisi {gelecek 1 2  ayl1k donemde) 
6. Yan-dayamkh tiiketim mallarma yonelik harcama yapma dii§iincesi (ge�en 3 ayhk doneme gore gelecek 3 ayhk 

donemde) 
7. Mevcut donemin dayamkh tiiketim mah satm almak i�in uygunlugu 
8. Dayamkh tiiketim mallarma yonelik harcama yapma dii§iincesi (g�en 12 ayhk doneme gore gelecek 12 ayhk 

donemde) 
9. Mevcut donemin tasarruf etmek i�in uygunlugu 

10. Hanenin i�inde bulundugu mali durum 
1 1 .  Tasarruf etme ihtimali {gelecek 12 ayl1k donemde) 
12. Tiiketimin finansmam amac1yla bor� kullanma ihtimali (gelecek 3 ayhk donemde) 
13 .  Tiiketici fiyatlarmm degi§imine ili§kin dii§iince (ge�en 12 ayhk donemde) 
14. Tiiketici fiyatlarmm degi§imine ili§kin beklenti (g�n 12 ayhk doneme gore gelecek 12 ayhk donemde) 
15 .  Ocretlerin degi§imine ili§kin beklenti (g�en 12 ayhk doneme gore gelecek 12 ayhk donemde) 
16 .  Otomobil sann .alma ihtimali (gelecek 12 ayhk donemde) 
17. Konut tamiratma para harcama ihtimali (gelecek 12 ayhk donemde) 
1 8 .  Konut sann alma veya in§a ettirme ihtimali (gelecek 12 ayhk donemde) 

( " )  Tiiketici Giiven Endeksi hesaplamasmda kullamlan sorular italik olarak i'aretlenmi,tir. 
Kaynak: TOIK. 

Tiiketicilere yonelik ankederle olu§turulan endekslere yoneltilen onemli bir ele§tiri, bu en
dekslerin yalmzca ekonominin durumundan degil, sosyal ve siyasi geli§melerden de etkilendigini 
ifade eden uzmanlardan gelmektedir. Ge�mi§ tecriibeler, iktisadi nedenlerin d1§mda, ya§anan bir 
dogal afet, siyasi belirsizlik ya da tiiketicileri karamsarhga iten herhangi ba§ka bir olaym tiiketi
cilerin ankete verecekleri cevaplan negatif yonde etkileyebilecegini gostermektedir. Buna ilave 
olarak, diger biitiin egilim ankederinde oldugu gibi sozel beyanlarm tiiketicilerin fiili davram§la
n ile birebir ortii§medigi durumlar da gozlenebilmektedir. Tiiketici Giiven Endeksi'nin dii§tiigii 
ancak diger gostergelerin tiiketici harcamalarmm artt1g1m i§aret ettigi bir donemde, ki§ilerin soy
lediklerinden �ok yapt1klanm dogru kabul etmek daha isabedi olur. 

2004 y1lmdan giiniimiize Tiiketici Giiven Endeksi'nin geli§imine Grafik 3.12'de yer veril
mektedir. ilk goze �arpan nokta, 2003 sonrasmdaki istikrarh biiyiime doneminde Tiiketici Giiven 
Endeksi'nin uzun donemli egiliminin dii§ii§ yoniinde olmas1d1r. Bunun yanmda endeksin daha k1-
sa donemde de konjonktiire aykm hareket ettigi gozlenebilmektedir. Ornegin krizin giderek ciddi
yet arz ettigi 2008 y1h Temmuz-Eyliil doneminde endeks ii� donem list iiste artm1§, buna kar§m dii-

nomik Giiven Endeksi'dir. Endeksin hesaplanmasmda Tiiketici Egilim Anketi, lktisadi Yonelim Anketi, Hizmet Sektorii Ay
hk Egilim Anketi, Perakende Ticaret Sektorii Ayhk Egilirn Anketi ve ln,aat Sektorii Ayhk Egilim Anketi sonu�larmdan yarar
lamlmaktad1r. 
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zelmenin ba§lad1g1 2009 y1lmm ikinci yansmda egilim dii§ii§ yoniinde olmu§tur. Diger taraftan ge
nel konjonktiirle uyumsuzluk sergileyen bu donemler dt§mda endeksin yon gosterici ozelliginin or
taya �1kt1g1 ornekler de mevcuttur. Mesela 2006 yilmdaki finansal �alkantmm, 2008 y1lmdaki kii
resel krizin ve 2012 y1lmdaki yava§lamamn etkileri Tiiketici Giiven Endeksi'nde a�1k�a gozlenebil
mektedir. Dikkat �eken bir diger nokta ise endeks degerlerinin daima notr deger olan 100 smmnm 
altmda seyretmesidir ki bu durum Tiirk tiiketicisinin ekonomiye karamsar gozlerle bak1§1mn bir 
ifadesidir (Kat1hmc1lar, anket sonunda anketorlerin bor� isteyeceginden �ekinmi§ de olabilirler! )  

Beklenti Anketi 
iktisad1 pozitif bilimlerden aytran temel ozelliklerden biri, beklentiler tarafmdan §ekillendirilen 
davram§lann iktisadi degi§kenler iizerindeki etkisidir. Beklentilerin alman kararlar iizerindeki et
kisi �ok daha eski donemlerden bu yana vurgulanmakla birlikte, beklentilerin iktisadi analizde 
ozellikle 20. yiizyilm ikinci yansmdan itibaren bir degi§ken olarak on plana �1kmaya ba§lad1g1 ifa
de edilebilir.38 Bu egilim, aym donemde beklentilerin ol�iilmesine yonelik �ah§malarm yogunla§
masm1 da beraberinde getirmi§tir. 

38 Evans ve Honkapohja (2001 ), s. 5-7; Lachmann ( 1 943) .  
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Tiirkiye'de �e§itli iktisadi biiyiikliiklere ili§kin gelecek donem beklentilerine ula§abilecegi
miz temel veri kayna�, TCMB tarafmdan her ay, mali ve reel sektorlerde karar abet pozisyonlar
da bulunanlara yonelik olarak diizenlenen Beklenti Anketi'dir. Anketle kat1bmc1lardan gelecege 
ili§kin enflasyon, faiz, doviz kuru, cari i§lemler dengesi ve GSMH biiyiimesiyle ilgili beklentileri 
rakamsal olarak derlenmekte ve alman bu tahminlerin ortalamalan aybk olarak yaytmlanmakta
d1r39 (bkz. Tablo 3 .8 ) .  

Beklentilerin tespit edilmesinde anket yonteminin kullamlmasmm onemli bir sakmcast, da
ha once de degindigimiz iizere, ki§ilerin beyanlarmm ger�ek beklentilerini yans1tmamas1 ihtimali
nin bulunmas1d1r. Piyasadaki herhangi bir karar abet, kararlanm yanb§ beklentilere dayand1rd1g1 
durumda bunun kar§1bg1m parasal kay1p olarak gormekte iken, ger�ek beklentisi yerine temenni
lerini beyan eden bir anket kat1bmc1s1 herhangi bir yaptmmla kar§tla§maz. Bu durumda beyan 
edilen beklentinin ki§inin ger�ek beklentilerini ne derece yans1tt1g1 bilinememektedir.40 

1. Tiiketici enflasyonu beklentisi 
a. Ayhk TOFE Beklentisi 
b. Ydhk TOFE Beklentisi 
c. iki ay sonrasmm TOFE beklentisi 

TABL0 3.8 
Beklenti Anketi Sorulan 

2. Bankalararas1 di:iviz piyasas1 ABO Dolar kuru beklentisi 
3. Ydhk cari i§lemler dengesi beklentisi 
4. Ydhk GSYH biiyiime beklentisi 
5. TCMB ag1rhkh ortalama fonlama maliyeti beklentisi 
6. B1ST repo ve ters-repo pazannda olu§an gecelik faiz oram beklentisi 
7. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oram beklentisi 
8. lskontolu devlet i� bor�lanma senetlerinin ikincil piyasa ydhk bile§ik faiz oram beklentisi 

a. Vadesine ii� ay ya da ii� aya yakm siire kalm1§ TL cinsi devlet i� bor�lanma senetlerinin ydhk bile§ik faiz oram 
beklentisi 

b. Vadesine ii� ay ya da ii� aya yakm siire kalm1§ TL cinsi devlet i� bor�lanma senetlerinin ydhk bile§ik faiz oram 
beklentisi 

c. Vadesine be§ yd ya da be§ yda yakm siire kalm1§ sabit faizli TL cinsi devlet i� bor�lanma senetlerinin ikincil piyasa 
y1lhk bile§ik faiz oram beklentisi 

d. Vadesine on yd ya da on yda yakm siire kalnu§ sabit faizli TL cinsi devlet i� bor�lanma senetlerinin ikincil piyasa 
ydhk bile§ik faiz oram beklentisi 

Kaynak: TCMB. 

39 2001 -201 2  di:ineminde ayda iki kere diizenlenen Beklenti Anketi, 20 1 3  ba§mdan bu yana ayda bir kez uygulamyor. 
TCMB tarafmdan anket kat1hmc1larmm verdikleri cevaplarm en kiii;iik ve en biiyiik degerleriyle standart sapmast da ya

y1mlanmakta, bi:iylece beklentilerin ortalama etrafmda nas1l dagtld1g1 bilgisine de ula§1labilmektedir. 
40 Baz1 durumlarda piyasa verilerinden de, ki§ilerin beklentilerine ili§kin i;1kar1m yapmak miimkiin olabilmektedir. Ornegin 5 

y1l vadeli TOFE'ye endeksli kuponlu devlet tahvili ii;in piyasada olu§an faiz, gelecege doniik enflasyon beklentisinin bir gos
tergesi olarak kullamlabilir. Bu tiir bir gosterge, piyasa kat1hmc1larmm enflasyon beklentilerini daha yans1z olarak verecektir 
( bkz. TCMB (2007-a ), s. 46-48) .  
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Yatmm Anketi 
Yatmm Anketi, sanayi sektoriinde faaliyet gosteren i§yerlerinin mevcut yatmm egilimleri ve ya
km gelecege yonelik yatmm planlan hakkmda bilgilerin derlendigi, TCMB tarafmdan yiiriitiilen 
bir diger anket �ah§mas1d1r. Ozel kesimin yatmm davram§larmm mercek altma ahnd1g1 bu �ah§
ma ile iilkenin iiretim kapasitesinin geli§imine l§lk tutmak ama�lanmaktadir. 

201 0  y1lmdan bu yana diizenlenen anket, bahar ve giiz donemi olmak iizere y1lda iki defa 
uygulanmaktadir. Bahar anketi yatmm planlarma ili§kin iki sorudan olu§makta, giiz anketinde 
ise bunlara ilave olarak yatmmm yap1s1 ve yatmm1 etkileyen unsurlan da kapsayan iki soru daha 
sorulmaktad1r41 (bkz. Tablo 3.9) .  Rakamsal deger olarak alman cevaplarm ag1rhkh ortalamas1, 
nitel sorulara verilen cevaplarm ise denge degerleri hesaplanarak yay1mlanmaktadir. 

TABL0 3.9 
Y atmm Anketi Sorulan 

Bahar donemi 
1 .  Bu y1lki brtit yannm harcamalarmm ge�tigimiz y1la gore artt§ ya da azah§t 
2. Ontimtizdeki y1lda yaptlacagi tahmin edilen brtit yatmm harcamalarmm bu ytla gore artt§ ya da azah§I 

Gtiz donemi 
1 .  Bu ytl yap1lmakta olan ve ontimtizdeki yil yaptlacag1 tahmin edilen yatmmlarm amac1 
2. Yat1rmu etkileyen unsurlar (talep, finansman kaynaklan, beklenen karlar, teknik faktorler, diger faktorler) 

Kaynak: TCMB. 

Di§ Ticaret Beklenti Anketi 
01§ Ticaret Beklenti Anketi, di§ ticaretimize yon veren firmalarm yakm ge�mi§e ve mevcut duru
ma ili§kin degerlendirmelerini, gelecek doneme yonelik beklentilerini ve di§ ticaretteki egilimleri 
ol�mek iizere Ekonomi Bakanhg1 tarafmdan haz1rlanan bir anket �ah§mas1d1r. 2010  yilmdan bu 
yana ii�er ayhk donemlerde ger�ekle§tirilen �ah§ma ile firmalarm ihracat, ithalat, sipari§, birim fi
yat ve pazar paylarma ili§kin beklentileri ol�iilmekte, aynca firmalann faaliyet sektorii ve hedef 
pazarma yonelik sorunlan ile ozel sorunlan konusunda gorii§leri almmaktadir. 42 

ihracat ve ithalata yonelik iki ayn anketin diizenlendigi �ah§mada anket kat1hmc1lan, ilgi
li yilda en fazla ihracat ve ithalat yapan ilk 500'er firma arasmdan se�ilmektedir. Kat1hmcilara her 
bir soru i�in "artt1" ,  "aym kald1" ,  "azald1" gibi ii�lii kmhmda cevap se�enegi sunulmakta, derle
nen bilgilerle de soru bazmda yayilma endeksleri hesaplanmaktadir. Endeksler, firmalardan ah
nan cevaplarm, her bir firmanm ilgili ytlda genel ihracat I ithalattan ald1g1 paya gore ag1rhkland1-
nlmas1yla elde edilmektedir. Anket �ah§mas1 kapsammda, her bir soru i�in ayn ayn haz1rlanan 
endekslerin d1§mda, yalmz gelecek beklentilerine ili§kin ahnan cevaplarm degerlendirilmesiyle 
olu§turulan ihracat Beklenti Endeksi ile ithalat Beklenti Endeksi olmak iizere kapsay1c1 iki endeks 
daha haz1rlanmaktad1r. 

41 TCMB (d).  
42 Dt§ Ticaret Egilim Anketi, Metaveri, Ekonomi Bakanhg1. 
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Banka Kredileri Egilim Anketi 
TCMB tarafmdan yiiriitiilen bir diger \ah§ma, banka kredilerindeki egilimlerin izlenmesi ve de
gerlendirilmesi amac1yla ii\ ayhk donemleri kapsayacak §ekilde haz1rlanan Banka Kredileri Egi
lim Anketi'dir. Bu anketle, kredi piyasasmdaki giincel geli§meler ve bu geli§melerde rolii oldugu 
dii§iiniilen faktorlerin tespit edilmesi ama\lanmaktadir. 

TABL0 3.10 
Ankete Dayah Gostergeler 

Hazirlayan Anket 
Anket adi kurulu1 Anket sonucu hesaplanan gostergeler s1khg1 Anket kanluncdan 

iktisadi TCMB 8 farkh konuda yaydma endeksi ve Ayhk Firma yoneticileri 
yonelim anketi Reel Kesim Giiven Endeksi 

i1yeri egilim TOtK Soru bazmda yaytlma endeksleri ve iic; sektor Ayhk Firma yoneticileri 
anketi ic;in Sektorel Giiven Endeksleri 

Tiiketici egilim TCMB Soru bazmda yay1lma endeksleri ve Tiiketici Ayhk Tiiketiciler 
anketi Giiven Endeksi 

Beklenti anketi TCMB Soru bazmda beklentilerin ortalamas1 ve Ayhk Firma yoneticileri 
standart sapmas1 

Y anrim anketi TCMB Soru bazmda ortalama degerler Ytlda 2 kere Firma yoneticileri 

011 dicaret Ekonomi Soru bazmda yay1lma endeksleri ile ihracat 3 ayhk D11 ticaret yapan firma 
beklenti anketi Bakanhg1 Beklenti Endeksi ve ithalat Beklenti Endeksi yoneticileri 

Banka kredileri TCMB Sorulara ahnan cevaplar yay1mlanmaktadir 3 ayhk Banka yoneticileri 
egilim anketi 

TOKETiM HARCAMALARI 
Tiiketim harcamalan, hemen her iilkede oldugu gibi Tiirkiye'de de milli gelir i\inde en biiyiik pa
ya sahiptir. Buna paralel olarak tiiketim harcamalarmdaki egilim, ekonominin canhhgma i§aret 
eden temel parametreler arasmda yer almakta, tiiketim egilimlerine odaklanan gostergeler de ik
tisadi canhhga ili§kin takip edilen gostergeler arasmda bulunmaktad1r. 

Tiiketim harcamalanm konu alan yiiksek frekansh gostergeler soz konusu oldugunda vur
gulanmas1 gereken ilk gosterge olarak Perakende Sat1§ Hacim Endeksi one \1kmaktad1r. A§ag1da 
ilk once bu endeksi inceleyecek, daha sonra da k1saca Ah§veri§ Merkezi Yatmmc1lan Dernegi ta
rafmdan haz1rlanan A VM endeksleri ile Bankalararas1 Kart Merkezi tarafmdan derlenen istatis
tiklere goz atacag1z.  

Perakende Sat1§ Hacim Endeksi 
TOiK tarafmdan 201 3  y1lmda yay1mlanmaya ba§lanan Perakende Satl§ Hacim Endeksi, peraken
de ticaret sektoriinde farkh tiir ve biiyiikliikteki giri§imlerin sati§lanm ayhk olarak ol�meye yone-



lik bir endeks <;ah§mas1dir. Endeks, firmalardan elde edilen ciro bilgileriyle olu§turulan Peraken
de Ciro Endeksi'nin fiyat degi§imlerinden armdmlmas1yla elde edilmektedir. 

Ciro, referans ayda giri§im tarafmdan fatura edilmi§ mal ve hizmetlerin toplam degerini 
ifade eder. Ankette 50 ve iizerinde iicretli <;ah§am bulunan firmalarm tamam1 kapsanmakta, da
ha az <;ah§am bulunan firmalar ise orneklem yoluyla ankete dahil edilmektedir. Perakende Ciro 
Endeksi'nin fiyat degi§imlerinden anndmlmasmda TOFE degerleri kullamlmaktad1r.43 

Perakende Sat1§ Hacim Endeksi hem olduk<;a kapsamh hem de yiiksek frekansh bir goster
ge olmakla birlikte, milli gelirin geli§imini birebir yans1tan bir gosterge olarak degerlendirilemez. 
Y arat1lan katma degeri ol<;en milli gelir gostergelerine kar§1hk Perakende Sat1§ Hacim Endeksi pe
rakende ticaretteki sat1§ hacmini ol<;er. Perakende karlarmm dii§tiigii bir ortamda Perakende Sa
t1§ Hacim Endeksi yiikseliyor olabilir. Nitekim ge<;mi§ donem verileri incelendiginde endeksin her 
zaman milli gelir verileriyle 6rtii§medigi goriilmektedir. 

Sati§larm yil i<;inde dalgalanmasma paralel olarak mevsimsellik gosteren Perakende Sat1§ 
Hacim Endeksi'nin takvim ve mevsim etkilerinden armdmlm1§ degerleri de TOiK tarafmdan ya
y1mlanmaktadir. 20 1 3  y1lmda yay1mlanmaya ba§lanan endeksin gelecekte daha fazla dikkat <;ek
mesi siirpriz olmayacaktir. 

AVM Endeksleri 
Tiiketim harcamalarmm izlenebilecegi diger bir <;ah§ma Ah§veri§ Merkezi Y atmmc1lan Dernegi 
tarafmdan yiiriitiilmektedir. 201 0  y1lmdan bu yana ayhk olarak ah§veri§ merkezlerinin cirolan ve 
ziyaret<;i say1larmdan faydalamlarak haz1rlanan AVM Ciro Endeksi ve AVM Ziyaret<;i Say1s1 En
deksi ile ah§veri§ merkezlerinde ger<;ekle§en sat1§ hacmi ve piyasanm canhhg1 ol<;iimlenmektedir. 

Endeksler her ne kadar yalmz ah§veri§ merkezlerini kapsasa da, ah§veri§ merkezlerinin sa
YISI ve agirhgmm tiiketim i<;indeki paymm giderek artt1g1 dii§iiniildiigiinde, bu verilerin peraken
de sati§lar hakkmda bir fikir verebilecegi soylenebilir. Endekslerin kullammmda dikkat edilmesi 
gereken iki nokta, ciro endeksinin fiyat arti§lanm da i<;ermesi ve endekslerin mevsimsellik goster
mesidir. 

Kredi Kart• istatistikleri 
Kredi kart1 kullammmm h1zla yaygmla§arak odeme yontemleri arasmda one <;1kmas1, kredi kart1 
arac1hg1yla yapilan harcama istatistiklerine, tiiketim egilimine ili§kin bilgi sunan bir gosterge ni
teligi kazand1rm1§tir. Bankalararas1 Kart Merkezi tarafmdan haz1rlanan kredi kart1 kullammma 
ili§kin ayhk raporlar arac1hg1yla, kredi kart1 ve banka kartlan ile ger<;ekle§en i§lem adedi ve i§lem 
tutan bilgilerine ula§1labilmektedir. 

Reel kredi kart1 harcamalarmm 2007 y1h ba§mdan bu yana ayhk geli§imi Grafik 3.13 'te 
verilmektedir. 2008-2009 doneminde k1sa bir sure durgunluk gosteren kredi kart1 harcamalanmn 

43 Perakende Sat•§ Hacim Endeksi, Metaveri, TOIK. 
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( • )  Ayhk kredi kart1 harcamalan TOFE ile indirgenip mevsimsellikten armdmlm1§, elde edilen seri 2007 Ocak ay1 degeri 1 00 ahnarak en
deks olu§turulmll§tur. 
Kaynak: BKM. 

2009 sonundan itibaren tekrar artt§ egilimine girdigi goriilmektedir. Ancak 2012 ytlmdan bugii
ne artt§ h1zmm yine yava§lad1g1 anla§tlmaktad1r. 

Diger taraftan kredi kart1 harcamalarmdaki artt§m bir k1sm1, fertlerin nakit yerine daha 
�ok kredi kart1m tercih etmeye ba§lamalan sonucu ger�ekle§mektedir. Kredi kart1 harcamalan tii
ketim egilimini yans1tan bir gosterge niteligi ta§tmakla birlikte istatistiklerdeki geli§imin kredi 
kart1 kullamm davram§larmdaki degi§iklikten de kaynaklamyor olabilecegi gozden ka�mlmama
hd1r. 2008 ytlmda kredi kart1 harcamalarmm milli gelire oram % 1 7  seviyesindeyken bu oran 
2015  ytlmda % 25 diizeyine ula§mt§ttr. 

Sirket kredi kartlanyla yaptlan harcamalar ile yabanc1larm kredi kart1 harcamalarmm da 
kredi kart1 istatistiklerine dahil olmas1, bu istatistiklerle ilgili dikkat edilmesi gereken bir diger 
nokta olarak belirtilmelidir. Buna bagh olarak kredi kart1 kullamm1 ile tiiketim arasmda birebir 
ili§ki olmas1 beklenmemelidir. Son olarak kredi kart1 harcamalarmm y1l i�inde mevsimsellik gos
terdigi unutulmamahd1r. 
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Di GER ONEMLi iSTA TiSTiKLER 

Ta§tt Arac1 Oretim ve Sah§lan 
Bir�ok ytiksek ve orta gelirli tilkede oldugu gibi tilkemizde de otomotiv sektorti, sanayi tiretimi 
ve toplam talebin onemli bir gostergesi olarak dikkatle takip edilmektedir. Otomotiv sektorti, 
hem tiretim hacmi ile hem de bir�ok farkh sektorden ara mah kullanmas1 ve geni§ yan sanayi ile 
imalat sanayi i�inde ozel bir yere sahiptir. Buna ilave olarak, otomotiv verilerinin sanayi tiretim 
endeksinden daha erken a�1klanarak kullamcilara, sanayinin gidi§at1 hakkmda gtivenilir ve ay
rmt1h bir on bilgiye erken tarihte ula§abilme imkam saglamas1, bu gostergelerin onemini art1r
maktad1r. 

Yurt i�i ara� sat1§lan, ekonomideki talep seviyesi i�in de onemli bir gosterge te§kil eder. 
Konut ahmmda oldugu gibi otomobil ahm karan da, ttiketicinin yakm zamanda odeme zorlugu 
ongormediginin bir gostergesidir. Bu anlamda otomobil sat1§lan ttiketici gtivenini, ticari ara� sa
t1§lan ise yatmmc1 gtivenini yans1tan gostergeler olarak degerlendirilebilir. 

Ttirkiye'de otomotiv sektorti, di§ ticaret i�indeki pay1yla da dikkat �ekmektedir. 201 5  y1h 
itibanyla ihracatm % 1 3 'tinti, ithalatm ise % l O'unu motorlu kara ta§1tlarmm olu§turdugu goz 
ontine almd1gmda, otomotiv tiretimi ve ara� sat1§lanmn, tilkenin dt§ dengesi baglammda da one
mi ortaya �1kmaktadir. 

Ttirkiye'de otomotiv sektortintin tiretim ve sat1§ istatistikleri iki farkh kurum tarafmdan 
derlenerek yay1mlanmaktad1r. Marka bazmda ve yerli I ithal aynmmda binek ta§It ve hafif ticari 
ara� sat1§lan ayhk olarak Otomotiv Distribtitorleri Dernegi tarafmdan a�1klamr. Otomotiv sek
tortindeki ayhk tiretim miktarma ili§kin istatistikleri haz1rlayan kurum ise Otomotiv Sanayii Der
negi'dir. Bu kurulu§�a haz1rlanan Ayhk Degerlendirme Raporlan ve Otomotiv Sanayii Oretim 
Btilteni ile marka ve model bazmda ayhk tiretim, toplam yurt i�i sat1§lar (otomobil, ticari ara�), 
toplam ihracat ve marka bazmda ithal otomobil gibi bilgiler kamuya duyurulmaktadir.44 

Ayhk ta§It arac1 tiretim adedi ile imalat sanayi tiretim endeksinin kar§1la§tmld1g1 Grafik 
3.14'ten, otomotiv sektortintin imalat sanayi i�indeki onemi a�1k�a gortilmektedir. Otomotiv tire
timinin mevsimsel olarak dti§tik ger�ekle§tigi Agustos aylan hari� tutulmak tizere, tabloda verilen 
donemde, iki serinin degi§im oranlan arasmdaki korelasyon % 71 'i bulmaktadir. Bu iki gosterge 
arasmdaki yakm ili§ki, daha erken a�1klanan otomotiv sektorti istatistiklerine, genel sanayi tireti
mindeki geli§imin erken bir habercisi olma ozelligi kazand1rmaktad1r. 

Otomotiv Sanayii Dernegi ve Otomotiv Distribtitorleri Dernegi tarafmdan otomotiv sekto
rtine ili§kin yay1mlanan verilerin anlamlandmlmasmda dikkat edilmesi gereken baz1 noktalar §Dy
le s1ralanabilir. 

114 Bunlarm yam s1ra, yay1mlanan bir diger veri Emniyet Genel Miidiirliigii'nden alman bilgilere dayamlarak TOlK tarafmdan 
ayltk olarak haz1rlanan trafige kayd1 yaptlan ve trafikten kayd1 silinen motorlu kara ta§ttlan istatistikleridir. Bu veriler resmi
yet arz etmekle birlikte, hem metinde bahsi g�en verilere gore yakla§1k iki ay geriden gelmekte, hem de ait oldugu aydaki 
iiretim verileriyle tirtii§memektedir. Ara�lar, iireti ldikleri ya da tiiketiciye sat1ld1klar1 aydan ba§ka bir tarihte trafige kaydedi· 

lebildiginden, TOIK'in otomotiv verileri bir tincii gtisterge olarak piyasalar1 etkileyebilme tizelligi ta§tmamaktad1r. 
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GRAFlK 3.14 
Ayhk T311t Araa Oretim Adedi ve imalat Sanayi Oretim Endeksi 
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Kaynak: TOIK, OSD. 

ilk olarak, mevcut veriler, otomotiv sanayinin tamamm1 degil sadece ara� tiretimini kapsa
maktadir. Otomotiv sanayi i�inde onemli bir yer i§gal eden yan sanayi ve yedek par�a tiretimi, her 
iki kurulu§un verilerinde de yer almaz. 

ikinci onemli nokta verilerin ara� adedi, yani miktar tizerinden yay1mlanmas1d1r. Ara� 
tiretim adedindeki degi§im ile tiretilen ara�larm toplam satl§ fiyat1 ya da tiretim degeri birbirine 
paralel gitmeyebilir. Ornegin toplam sat1§ adedinin degi§memesine ragmen ltiks ara� sat1§mm 
artmas1, toplam harcamanm da artmas1 anlamma gelecektir. (Sati§lar marka aynmmda da ya
y1mland1gmdan, toplam pazarm ytiksek ve dti§tik degerli ara�lar arasmdaki dag1hmma da ula§l
labilmektedir. )  

Son olarak, sektortin kendi dinamikleri i�inde tiretim ve satl§ miktarlan y1l i�inde mevsim
sellik gosterir. Ornegin Grafik 3.14'te de dikkat �ekecegi tizere, bir sonraki ay gelecek y1lm mo
dellerinin piyasaya �1kacak olmas1 sebebiyle, Agustos aymda sat1§ ve tiretimde mevsimsel dti§ti§
ler gozlenmektedir. 
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Kar§1hks1z <;ekler ve Protestolu Senetler 
Tiirkiye Bankalar Birligi Risk Merkezi tarafmdan ayhk olarak yay1mlanan kar§1hks1z «;ek ve pro
testolu senet istatistikleri, piyasada odeme gii«;liigiiniin ne derece yaygm oldugunun izlenebilecegi 
bir gosterge sunmaktadir.45 <;ekle odeme daha «;ok ticari i§lemlerde kullamhrken, senet kullamm1 
bireysel odemelerde de yaygmd1r. Kar§1hks1z «;ek say1s1 firmalarm finansal durumlarma ili§kin bir 
gosterge degeri ta§irken, protestolu senet verileri hem firmalarm hem de hanehalkmm odeme gii«;
liigii ya§ay1p ya§amad1g1 hakkmda fikir vermektedir. 

<;ekin vade tarihinde, «;eki veren ki§inin (ke§ideci ) mevduat hesabmda �ek bedelini kar§tla
yacak tutann mevcut olmamas1 halinde «;ek kar§1hks1z duruma dii§er. <;ekin kar§1hks1z kalmas1 
ke§ideci i«;in «;e§itli hukuki ve ticari yaptmmlar dogurdugundan, boyle bir olay ki§inin odeme zor
lugu i«;inde bulundugu §eklinde yorumlamr. 

Banka ve kat1hm bankalarmdan elde edilen bilgilerle Tiirkiye Bankalar Birligi Risk Merke
zi tarafmdan ayhk olarak haz1rlanan raporlar, kar§1hks1z «;eklerle ilgili a§agidaki verileri i«;erir: 

Kar§tl1ks1z �ek adedi: Bankalar ve kat1hm bankalan tarafmdan, Tiirkiye Bankalar Birligi 
Risk Merkezi'ne yap1lan kaq1hks1z «;ek bildirimlerinin toplam adedini gosterir. 

Odeme bildirimleri: <;eki kar§1hks1z kalan ke§ideciler, kanunda belirtilen siireler i«;inde dii
zeltme hakk1m kullanarak, kar§1hks1z kalan «;eklerini odeyebilirler. Kar§1hks1z kald1ktan sonra · 
odenmi§ «;ek adetleri bankalar ve kat1hm bankalan tarafmdan yap1lan bildirimlere istinaden Tiir
kiye Bankalar Birligi Risk Merkezi tarafmdan duyurulmaktadir.46 

Buna gore kar§1hks1z «;ek adetlerindeki art1§ negatif bir geli§me, odeme bildirimlerindeki ar
tI§ ise pozitif bir geli§me olarak yorumlanabilir. 

Bor«;lusuna ihbarname gonderilmesine ragmen odenmeyen senetlerde, senedin odenmedi
ginin tespit edilmesi i§lemi protesto olarak adlandmhr. Bankalar ve kat1hm bankalarmca Tiirki
ye Bankalar Birligi Risk Merkezi'ne raporlanan protestolu senetler, adet ve tutar bazmda ayhk 
olarak bu kurulu§«;a yay1mlanmaktadir. 

Tiirkiye Bankalar Birligi Risk Merkezi'nin kar§1hks1z «;ek ve protestolu senet istatistikleri
ni oransal biiyiikliik yerine rakamsal olarak vermesi, bu bilgilerin piyasamn canhhg1m yans1tan 
birer gosterge olarak kullamlabilme kabiliyetini sm1rlamaktadir. iktisadi canhhk ya§anan donem
lerde ki§ilerin daha az oranda odeme gii«;liigiine dii§mesi ve kar§1hks1z «;ek ile protestolu senet 
oranlannm dii§mesi beklenir. Ancak canhhk donemlerinde daha fazla odeme i§lemi ger«;ekle§ece
ginden, zamanmda odenmeyen «;ek ve senet adedi de daha fazla olacakt1r. 

Bu «;er«;evede Tiirkiye Bankalar Birligi Risk Merkezi'nin yay1mlad1g1 gostergelerden daha 

45 20 1 3  y1h Haziran aymdan once bu bilgiler TCMB tarafmdan derleniyordu. 
46 Bunlara ek olarak TCMB tarafmdan c;ek i�lemlerine i l i�kin mahkeme karar saytlar1 da yay1mlamyor. Mahkemeler, ke�ide et

tigi c;ek ka�1hks1z kalan ki�i lerin, c;ek hesab1 ac;t1rmalarmm yasaklanmasma karar verebilirler. Mahkeme kararlarmdaki ar
t1� iideme giicii ac;1smdan negatif bir giisterge olarak degerlendirilebilir. Ancak hem mahkemelerin dosyay1 karara baglama 
h1zlan degi�ebildiginden hem de 5941 say1h yasayla c;ek yasag1 karar1 ald1rmak iizere mahkemeye ba�vurulmas1 bankalar ic;in 
bir zorunluluk olmaktan c;1k1p hamilin inisiyatifine b1rak1 ld1gmdan, TCMB tarafmdan yay1mlanan bu istatistikler ile iktisadi 
iklim arasmda ili�ki kurmak dogru degildir. 
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c;ok ilgimizi c;eken bir istatistik Bankalararas1 Takas Odalan Merkezi'nce yay1mlanmaktad1r. Di
ger bankalara ibraz edilen c;eklerin takas i§lemlerini yiiriiten bu merkez, bankalararas1 takas oda
lanna ibraz edilip kar§1bks1z c;1kan c;ek adet ve tutarlarmm toplam ibraz edilen c;ek adet ve tutar
lanna oramm aybk olarak yay1mlamaktad1r. Grafik 3.15 'te yer verdigimiz bu iki oramn ekono
minin canhhgiyla yakm ili§ki ic;inde oldugu goriilmekte, ancak bir oncii gostergeden �ok e§anb 
gosterge ozelligi ta§1d1g1 anla§1lmaktad1r. 

GRAFiK 3.15 
KaqihksIZ <;dean <;eklerin Toplam <;eklere Adetsel ve Tutarsal Oran• 
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Kaynak: Bankalararas1 Takas Odalar1 Merkezi. 

Kurulan I Kapanan �irket V erileri 
Gelecege yonelik beklentilerin ve yatmm ortammm pozitif oldugu donemlerde yeni §irket kuru
lu§larmm artmas1, §irket kapam§lanmn ise karlarm dii§tiigii, firmalarm nakit s1kmt1s1 �ektigi do
nemlerde yogunla§mas1 beklenir. �irket kapam§lan ekonominin zay1flad1gmm gostergesi iken §ir
ket kurulu§lan, yatmmc1 ve giri§imcilerin ekonominin gelecegine duydugu giivenin, ekonominin 
dinamizminin ve risk alma i§tahmm bir i§aretidir. Bu anlamda §irket kurulu§ I kapam§ istatistik
leri, iktisadi canbbga ili§kin bir diger gosterge olarak takip edilmektedir. 

Tiirk Ticaret Kanunu'na gore, ayn bir tiizel ki§ilige sahip olsun ya da olmasm, biitiin §ir-
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ket kurulu§ ve kapam§larmm Ticaret Sicil Gazetesi'nde yay1mlanmas1 zorunlu olup, §irket kuru
lu§ ve kapam§ istatistikleri ayhk olarak TOBB tarafmdan derlenerek yay1mlanmaktad1r.47 

Sirket tipi, §irket sermayesi, faaliyet tiirii gibi pek �ok bilgiyi kapsayacak §ekilde kullamc1-
lara sunulmakta olan bu gostergelerin degerlendirilmesinde, a�tlan ve kapanan §irket saylSl kadar 
bunlarm biiyiikliikleri ve faaliyet alanlan da dikkate almmahd1r. 

2007 y1h ba§mdan bugiine, ayhk olarak kurulan ve kapanan §irket say1larmm ii� ayhk orta
lamalarma Grafik 3.16'da yer verilmektedir. (Seriler mevsimsellikten armdmlmt§ttr. )  2007-2008 
y1llarmda dii§iik seviyede seyreden kapanan §irket istatistiklerinin ilerleyen donemde artt§ trendine 
girdigi goriinmektedir ki bu gozlem ekonominin seyriyle ortii§memektedir. Bununla birlikte §irket 
kurulu§ istatistiklerinin k1smen ekonominin canhhg1yla ili§kili oldugu soylenebilir. 2008 y1h bo
yunca dii§ii§ gosteren kurulan §irket saytlarmm y1l sonunda en dii§iik seviyeye geldigi, bu tarihten 
sonra ise yiikseli§e ge�tigi goriilmektedir. 201 1 yilmda en yiiksek noktaya ula§an §irket a�ih§lan bu 
tarihten sonra h1zla dii§mii§, 2012 ytlmdan sonra da tekrar yiikseli§ trendine girmi§tir. 

GRAFiK 3.16 
A,..Ian ve Kapanan �irket Adederi 
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Kaynak: TOBB (2009- . . . ), TOIK (2007-2009) .  

47 201 0  ydma kadar bu istatistikler TOIK tarafmdan derleniyordu. 
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Bile§ik Oncii Gostergeler Endeksi 

Yakla§an bir durgunluk ya da ekonomik krizi onceden tahmin edebilmek, iktisadi s1kmtilarm 
toplum iizerindeki olumsuz etkilerini yumu§atmak i<;in gereken tedbirlerin vakitlice ahnabilmesi 
ir;in siire kazand1racakt1r. Ekonominin gelecekteki canhhgma ili§kin bilgi ir;eren baz1 gostergelerin 
oncii gosterge olarak takip edildiginden daha once bahsetmi§tik. Ancak ge<;mi§ tecriibeler bunla
rm hem r;eli§kili sinyaller iiretebildiklerini hem de tek tek tahmin gii<;lerinin smtrh oldugunu gos
termektedir. Bu anlamda <;e§itli oncii gostergelerin bir arada kullamlmas1yla olu§turulacak bir 
gostergenin, daha tutarh ve isabetli tahminler yapabilecegi dii§iincesiyle pek <;ok iilkede bile§ik 
oncii gosterge endeksleri olu§turulmaktadtr. 

Tiirkiye'de de, iktisadi faaliyette geni§leme ve daralma donemlerini belirleyen doniim nok
talanm onceden tahmin edebilmek amac1yla, TCMB ve OECD'nin ortak r;ah§mas1 sonucu olu§
turulan Bile§ik Oncii Gostergeler Endeksi 2002 y1lmdan bu yana TCMB tarafmdan ayhk olarak 
yay1mlanmaktad1r. Endeksin hesaplanmasmda, oncii olarak belirlenen a§ag1daki yedi gostergenin 
sonu<;larmdan yararlamlmaktad1r. 48 

- Elektrik iiretim miktan 
- Hazine ihalelerinde olu§an, sat1lan miktara gore ag1rhklandmlm1§ faiz oram 
- Aramah ithalat1 
- iktisadi Yonelim Anketi - mamul mal stoklarmm seviyesi (sayfa 1 15 ,  4 no.lu soru) 
- iktisadi Yonelim Anketi - i<; piyasadan alman sipari§ler ( 1 9  no.lu soru) 
- iktisadi Yonelim Anketi - ihracat imkanlan ( 12 no.lu soru) 
- iktisadi Yonelim Anketi - istihdam (7 no.lu soru) 

Bile§ik Oncii Gostergeler Endeksi, trend kapsayan ve trendden armdmlmt§ olmak iizere iki 
§ekilde yay1mlanmaktad1r. Trendden armdmlm1§ serinin yiiziin altma dii§mesi durgunluk riskine 
i§aret ederken, serinin 1 00'iin iizerine yiikselmesi durgunlugun a§1lmaya ba§lad1gmm gostergesidir. 

1 987 yd sonundan bugiine kadar trendden armdmlm1§ Bile§ik Oncii Gostergeler Endeksi 
Grafik 3 .17'de verilmektedir. Endeksin ger;mi§te; 1 988  y1h Nisan aymda, 1 990 y1h Ekim aymda, 
1993 y1h Kas1m aymda, 1 998 y1h Haziran aymda, 2000 y1h Arahk aymda, 2006 y1h Temmuz 
aymda, 2008 y1h Haziran aymda, 2014  y1h Ocak aymda ve 201 5  y1h Subat aymda 100 sm1r de
gerinin altma dii§tiigii goriilmektedir. 2000 ya da 2008 y11lannda oldugu gibi bu dii§ii§lerin baz1-
lan onemli daralma donemlerinin ba§lang1cma i§aret ederken, ornegin 2006 y1lmda oldugu gibi, 
baz1 donemlerde ciddi bir daralma olmamasma ragmen bile§ik oncii gostergeler endeksinin 100 
smmnm altma geldigi gozlemlenmektedir. Nitekim bu tiir oncii gostergelerin en ele§tiri alan yam, 
yakla§makta olan durgunluk donemleri oncesi dii§ii§ gostermekle birlikte, ekonomide ciddi bir 
daralma ya§anmayan donemlerde de zaman zaman h1zla dii§meleri, bir ba§ka deyi§le hatah sinyal 
iiretmeleridir. Bu durum niikteli bir §ekilde, oncii gostergeler endekslerinin her ii<; resesyondan ye-

"8 Hesaplamada kullamlan metodoloj i i�in bkz. Atabek-Co�ar-Sahinoz (2005), Demirhan (201 4) .  
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GRAFiK 3.17 
Trendden Anndmlrru1 Bile1ik Oncii Gostergeler Endeksi 
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Bile§ik Oncii Gostergeler Endeksi 

Kaynak: TCMB. 

disini ongorebilmekte ba§anh oldugu §eklinde de ifade edilir. Bu anlamda bir daralmadan bahse
debilmek i�in endekste birbirini takip eden birka� ay siiresince dii§ii§ gozlemlenmesi gerektigi ifa
de edilebilir. Bile§ik oncii gostergelerin, durgunluktan �1k1§ zamanlamasmm tahmininde ise daha 
ba§anh oldugu gorii§ii hakimdir.49 

Bile§ik Oneil Gostergeler Endeksi'nin temel bile§eni olarak se�ilmi§ olan elektrik iiretimi 
ise, ayn bir gosterge olarak takip edilmeyi gerektirecek onemdedir. 

Elektrik Uretimi ve Tiiketimi 
Diinyada tanm ag1rhkh ekonomiden sanayile§meye ge�i§te en biiyiik at1hmlardan biri elektrik 
enerj isi kullammmm yaygmla§mas1yla ger�ekle§mi§tir. Sanayi iiretiminin temel girdilerinden olan 
elektrigin iiretim ve tiiketim miktan, bugiin de sanayi faaliyetlerinin yogunlugu i�in degerli bir 
gosterge te§kil etmektedir. 

Hem elektrik iiretimi, hem de elektrik tiiketimi istatistikleri ayhk olarak Tiirkiye Elektrik 
iletim Anonim Sirketi tarafmdan yay1mlanmaktadtr. Elektrik (heniiz) depolanabilen bir iiriin ol-

49 Baumohl (2008 ), s. 1 70-1 77. 
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mad1gmdan tiiketim ve iiretim miktarlan birbiriyle yakmdan ili§kilidir. (Oretim ve tiiketim ara
smdaki fark, her bir donem i�in kabaca net elektrik ihracat1m verir. )  

Ayhk elektrik iiretimi istatistikleri ile Sanayi Oretim Endeksi verileri Grafik 3.18 'de kar§1-
la§tmlmaktad1r. (Her iki endeks de mevsimsellikten armdmlm1§t1r. )50 Grafikte elektrik tiiketimi
nin sanayi iiretiminin seviyesiyle yakmdan ili§kili oldugu a�1k�a goriilmektedir. Ancak elektrik 
iiretim verileri hem konut hem de sanayi tiiketimini i�erdiginden, gozlemlenen degi§imlerin sana
yi iiretimiyle birebir ili§kili olmas1 beklenmemelidir. 

GRAFiK 3.18 
Elekttik Tiiketimi ve Sanayi Oretim Endeksi 
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Kaynak: TEIAS, TOIK. 

VERiYE ERi�iM 

imalat Sanayinde Kapasite Kullamm Oram 
1 99 1 -2009 y1llan arasmda TOiK tarafmdan haz1rlanan kapasite kullamm oram istatistikleri 
2007 yilmdan bu yana iktisadi Yonelim Anketi'yle derlenen bilgiler kullamlarak TCMB tarafm-

50 Elektrik iiretimi de mevsimsellik arz eden gostergeler arasmdad1r. Klimalarm yogun olarak �ah§t1g1 yaz aylarmda ve 1S1nma 
ama�h elektrik kullammmm artt1g1 k1§ aylarmda elektrik talebi daha yiiksek olur. 
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clan hesaplanmaktad1r. istatistikler bu kurumca ayhk olarak, genelde referans aym son haftasm
da olmak iizere, y1lhk olarak belirlenen ulusal veri yay1mlama takviminde belirtilen giinde, saat 
14 .30'da yay1mlanmaktad1r. Kapasite kullamm oramna ili§kin en giincel rapora ve 2007 y1lmdan 
giiniimiize ge�mi§ donem verilerine http://www.tcmb.gov.tr sayfasmdaki istatistikler I Reel Sek
tor istatistikleri I imalat Sanayi Kapasite Kullantm Oram ba§hgmdan ula§ilabilir. 

1 99 1 y1hndan 2009 y1h sonuna kadar TDiK tarafmdan haz1rlanm1§ olan kapasite kullamm 
oram istatistiklerine http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= 1 026 adresinden ula§1labilmek
tedir. 

Ayhk Sanayi Endeksleri 

Sanayi Uretim Endeksi 
Sanayi Oretim Endeksi TDiK tarafmdan, referans aym bitiminden yakla§tk be§ hafta son

ra, ulusal veri yay1mlama takviminde belirtilen giinde, saat 1 0.00'da haber biilteni ile duyurul
maktadu. 201 0  temel y1lh seriye ait en son haber biilteni ile ge�mi§ donemlere ait verilere http:// 
www .tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= 1 024 sayfasmdan ula§ilabilmektedir. 201 0  temel yilh en
deksin takvim ve mevsim etkilerinden armdmlm1§ degerleri de aym sayfada TDiK tarafmdan ya
y1mlanmaktad1r. 

2005-2008 doneminde TDiK tarafmdan 1 997, 2005 ve 201 0  temel y1lh serilerin ii�ii i�in 
de veri iiretilmi§ olmas1, bu ii� serinin ne derecede farkhhk gosterdiginin izlenebilmesine imkcin 
saglamaktad1r. Soz konusu donemin istatistikleri incelendiginde, her ii� serinin birbirine �ok ya
km hareket ettigi, buna gore 2005 ve 201 0  temel yilh endekslerin hesaplanmasmda endeks deger
lerini onemli ol�iide etkileyecek bir revizyon yap1lmad1g1, 1 992 y1lmdan ba§layan ayhk endeks de
gerlerinin giiniimiize kadar siireklilik arz ettigi anla§1lmaktad1r. 

Sanayi Ciro Endeksi 
Sanayi Ciro Endeksi TDtK tarafmdan, referans aym bitiminden yakla§tk alt1 hafta sonra, 

ulusal veri yay1mlama takviminde belirtilen giinde, saat 1 0.00'da haber biilteni ile duyurulmak
tad1r. 

201 0  temel yilh seriye ait en son haber bi.ilteni ile ge�mi§ donem istatistiklerine http://www. 
tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= 1 025 sayfasmdan ula§ilabilmektedir. Yurt i�ine sat1§, yurt dt§ma 
sat1§ ve toplam satt§ ayrmt1smda verilen endekslerin mevsim etkilerinden armdmlm1§ degerleri de 
aym sayfada TDiK tarafmdan yay1mlanmaktad1r. 

Sanayi i§giicii Girdi Endeksleri 
\;eyreklik donemlerde haz1rlanan Sanayi i§giicii Girdi Endeksleri TDiK tarafmdan, referans done
min bitiminden yakla§tk iki bu�uk ay sonra, ulusal veri yay1mlama takviminde belirtilen giinde, 
saat 10 .00'da haber biilteni ile duyurulmaktad1r. 
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201 0  temel ydh istihdam, <;ah§1lan Saat ve Briit Ocret-Maa§ endekslerine ili§kin en son ha
ber biilteni ile ge�mi§ donem verilerine http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1 078 sayfa
smdan ula§dabilmektedir. Aym sayfada endekslerin mevsim ve takvim etkisinden armdmlm1§ se
rileri de yer almaktad1r. 

Bu sayfada, 1 988-2008 y1llan arasmda �eyreklik donemler i�in ISIC Rev.3'e gore hesapla
nan imalat sanayinde �ah§anlar, �ah§1lan saat, k1smi verimlilik, saat ba§ma ve ki§i ba§ma kazan� 
endeks degerleri de yer almakla birlikte, bunlarm giincel verilerle kar§ila§tlnlabilirligi yoktur. 

Ticaret ve Hizmet Endeksleri 
<;eyreklik donemlerde haz1rlanan Ticaret ve Hizmet Endeksleri TOiK tarafmdan, referans done
min bitiminden yakla§tk iki bu�uk ay sonra, ulusal veri yay1mlama takviminde belirtilen giinde, 
saat 1 0.00'da haber biilteni ile duyurulmaktad1r. 

201 0  temel ydh istihdam, <;ah§ilan Saat, Ciro ve Briit Ocret-Maa§ endekslerine ili§in en son 
haber biilteni ile ge�mi§ donem verilerine http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= 1 037 sayfa
smdan ula§ilabilmektedir. Aym sayfada bu endekslerin takvim ve mevsim etkisinden armdmlm1§ 
degerleri de yer almaktad1r. 

in§aat Endeksleri 
<;eyreklik donemlerde haz1rlanan in§aat Ciro ve Oretim endeksleri ile <;ah§1lan Saat ve Briit Oc
ret-Maa§ endeksleri, ulusal veri yay1mlama takviminde belirtilen giinlerde iki ayn haber biilteni 
ile duyurulmaktad1r. Her bir donemde bir onceki donemin verileri ve aynca yd sonunda da o y1-
lm biitiin verileri revize edilmektedir.51 

in§aat Ciro ve Oretim endekslerinin en son haber biiltenine http://www .tuik.gov.tr/PreTab
lo.do?alt_id=1 022 sayfasmdan, <;ah§1lan Saat ve Briit Ocret-Maa§ endekslerinin en son haber biil
tenine ise http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= 1 023 sayfasmdan ula§ilabilir. Aym sayfa
larda endekslerin m.evsim ve takvim etkilerinden armdmlm1§ degerleri ile birlikte 2005 y1lmdan 
giiniimiize ge�mi§ donem degerleri de yer almaktad1r. 

Y apt izin istatistikleri 
C::eyreklik donemler i�in haz1rlanan Yap1 Ruhsat1 ve Yap1 Kullanma izin Belgesi istatistikleri 
TOiK tarafmdan, referans donemin bitiminden yakla§ik iki-ii� ay sonra, ulusal veri yay1mlama 
takviminde belirtilen giinde, saat 10.00'da haber biilteni ile duyurulmaktad1r. 

En son haber biilteni ile yiizol�iimii ve daire say1s1 iizerinden 2002 y1lmdan giiniimiize ka
dar ge�mi§ donem verilerine http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= 1055 sayfasmdan ula§1-
labilmektedir. 

51 Oc; Ayhk ln�aat Gostergeleri, Metaveri. 
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Egilim Anketleri 

iktisadi Yonelim Anketi ve Reel Kesim Guven Endeksi 
iktisadi Yonelim Anketi sonu�lan ile Reel Kesim Giiven Endeksi degerleri TCMB tarafm

dan her ay, referans donemin son haftasmda, ulusal veri yay1mlama takviminde belirtilen giinde, 
saat 14 .30'da a�1klanmaktadir. 

iktisadi Yonelim Anketi ile firmalara, Tablo 3.6'da belirtilen toplamda 28 soru sorulmak
ta, bunlardan 24 tanesi i�in anket kat1hmc1sma "artti '' , "azald1" ,  "degi§medi" §eklinde ii� cevap 
se�enegi sunulurken diger dort soru i�in serbest formatta cevap almmaktadir. Derlenen verilerden 
se�ilen sekiz soru i�in soru bazmda yay1lma endeksleri haz1rland1g1 gibi her bir soru i�in ne oran
da pozitif, ne oranda negatif ve ne oranda notr cevaplar verildigi bilgilerine de ula§ilabilmektedir. 
Yay1lma endeksleri ve sorulara verilen cevaplann yiizdeleri ara mallar, yatmm mallan, tiiketim 
mallan, dayamkh tiiketim mallan, dayamks1z tiiketim mallan ile g1da ve i�ecekler kmhmlarmda 
da haz1rlanmaktad1r. 

Anket �ah§masmm en onemli ozet sonucu ise, soru bazmda haz1rlanan yay1lma endeksleri
nin ag1rhklandmlmas1yla elde edilen Reel Kesim Giiven Endeksi'dir. Anket cevaplan, yaydma en
deksleri ve Reel Kesim Giiven Endeksi sonu�lanna http://www .tcmb.gov.tr sayfasmdaki istatis
tikler I Egilim Anketleri ! lktisadi Yonelim Anketi ve Reel Kesim Guven Endeksi ba§hgmdan ya 
da TCMB'nin veri dag1t1m sistemi olan http://evds.tcmb.gov.tr/ sayfasmdan ula§1labilmektedir. 

1987-2006 donemi i�in daha farkh kapsamda haz1rlanm1§ olan anket sonu�lan ise http:// 
evds.tcmb.gov.tr/ sayfasmda Ar§iV I Guncellenmeyen Gene/ lstatistikler ba§hgmda yer almakta
dir. 2007 oncesi ve sonrasmda kat1hmcdara yoneltilen sorular farkhhk gosterdiginden bu iki do
nemin verileri kar§ila§tmlabilir degildir. 

i§Yeri Egilim Anketi ve Sektorel Guven Endeksleri 
i§yeri Egilim Anketi TDiK tarafmdan her aym ilk iki haftasmda diizenlenmekte, anket so

nu�lan kullamlarak olu§turulan giiven endeksleri ise referans aym bitiminden yakla§1k 5 giin on
ce, ulusal veri yay1mlama takviminde belirtilen giinde, saat 1 0.00'da, Sektorel Giiven Endeksleri 
Haber Biilteni'yle a�1klanmaktadir. 

Hizmet ve perakende ticaret sektorleri i�in ayn olarak haz1rlanan endekslere ili§kin en son 
haber biiltenine ve ge�mi§ donem verilerine http://www .tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= 1 1 03 ad
resinden ula§ila bilir. 52 

Tuketici Egilim Anketi ve Tuketici Guven Endeksi 
TDiK tarafmdan ayhk olarak diizenlenen Tiiketici Egilim Anketi 1 8  sorudan olu§makta, 

her bir soru bazmda haz1rlanan yay1lma endekslerine ilave olarak bu endekslerin arasmdan se�il-

52 lktisadi Yonelim Anketi ve l§yeri Anketi'ne benzer bir diger \;ah§ma Istanbul Sanayi Odast tarafmdan haz1rlanmaktad1r. Ima
lat Satm Alma Yoneticileri Endeksi ismiyle yay1mlanan \;ah§maya www.iso.org.tr/projeler/iso-turkiye-ve-istanbul-imalat-pmi 
adresinden ula§tlabilir. 
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mi§ sorulara verilen yamtlarla da Tiiketici Giiven Endeksi hesaplanmaktad1r. Endeksler TOiK ta
rafmdan, referans donemin son haftasmda, ulusal veri yay1mlama takviminde belirtilen giinde, sa
at 1 0.00'da a\1klanmaktad1r. 

Tiiketici Giiven Endeksi ve haz1rlanan diger endekslere ili§kin son haber biilteni ile endeks
lerin ge\mi§ donem degerlerine http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= l 1 04 sayfasmdan 
ula§ilabilir. 

Beklenti Anketi 
TCMB tarafmdan ayhk olarak diizenlerien Beklenti Anketi sonu\lan, her aym ikinci hafta

smm sonunda a\1klanmaktad1r. 2001 -2012 doneminde ayda iki kere diizenlenen anket, 201 3  y1-
h ba§mdan bu yana ayda bir kere uygulanmaktad1r. Anket sonu\larma http://www.tcmb.gov.tr/ 
sayfasmda jstatistikler I Egilim Anketleril Beklenti Anketleri ba§hgmdan ula§ilabilecegi gibi ge\
mi§ donem verileri TCMB'nin veri dag1t1m sistemi olan http://evds.tcmb.gov.tr/ sayfasmda da yer 
almaktad1r. 

TCMB tarafmdan ii\ ayhk donemlerde diizenlenen Banka Kredileri Egilim Anketi ise ban
ka yoneticilerinin degerlendirmelerinin derlendigi bir diger \ah§mad1r. Kredi ko§ullan hakkmda 
bilgilerin derlendigi bu anketin sonu\larma http://www.tcmb.gov.tr/ sayfasmda lstatistikler I Effe
lim Anketleri I Banka Kredileri Egilim Anketi ba§hgmdan ula§ilabilmektedir. 

Yatmm Anketi 
TCMB tarafmdan bahar ve giiz donemi olmak iizere y1lda iki kere diizenlenen Yatmm An

keti'nin sonu\larma http://www.tcmb.gov.tr/ sayfasmda lstatistikler I Egilim Anketleri I Yattrtm 
Anketi ba§hgmdan ula§ilabilmektedir. Bahar sonu\lan Nisan'm son haftasmda, giiz sonu\lan ise 
Kas1m'm son haftasmda a\1klanmaktad1r. 

DJ§ Ticaret Beklenti Anketi 
01§ Ticaret Beklenti Anketi Ekonomi Bakanhg1 tarafmdan 2009 y1lmdan bu yana ii\er ay

hk donemlerde ger\ekle§tirilmekte, sonu\lan ise referans donemin ikinci haftasmda a\1klanmak
tad1r. ithalat ve ihracat kmhmmda sorulara alman cevaplarm yam s1ra soru bazmda yay1lma en
deksleri de olu§turulmakta, bunlara ilave olarak da se\ilmi§ sorulara alman cevaplarm birlikte de
gerlendirildigi ihracat Beklenti Endeksi ile ithalat Beklenti Endeksi olmak iizere iki temel endeks 
hesaplanmaktad1r. 

Anket sonu\larma ili§kin yay1mlanan istatistiklere Ekonomi Bakanhg1'mn http://www. 
ekonomi.gov.tr sayfasmda jstatistik ve Yaymlar I Ara�ttrma ve Raporlar I Dt� Ticaret Beklenti 
Anketi ba§hgmdan ula§1labilmektedir. 

Banka Kredileri Effelim Anketi 
<;eyreklik donemde haz1rlanan Banka Kredileri Egilim Anketi sonu\lan TCMB tarafmdan 

referans donemden bir hafta sonra yay1mlanmaktad1r. Gosterge degerlerine http://www.tcmb. 
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gov.tr/ sayfasmda istatistikler I Egilim Anketleri I Banka Kredileri Egilim Anketi ba§hgmdan ula
§Ilabilir. 

Tiiketim Harcamalan 

Perakende San� Hacim Endeksi 
Ayhk donemlerde haz1rlanan Perakende SatI§ Hacim Endeksi ve Perakende Ciro Endeksi 

istatistikleri TOiK tarafmdan referans donemin bitiminden yakla§ik alt1 hafra sonra, ulusal veri 
yay1mlama takviminde belirtilen giinde, saat 1 0.00'da haber biilteni ile duyurulmaktad1r. 

En son haber biilteni ile 201 0  y1lmdan giiniimiize kadar ge�mi§ donem istatistiklerine 
http://www .tuik.gov. tr/PreTablo.do?alt_id= 1 098 sayfasmdan ula§1labilir. 

A VM Endeksleri 
Ah§veri§ Merkezi Yatmmcdan Dernegi tarafmdan ayhk olarak haz1rlanan AVM Endek

si'ne http://www.ayd.org.tr sayfasmda Sektorel Bilgiler I A VM Endeksi ba§hgmdan ula§ilabil
mektedir. 

Kredi Kam Verileri 
Kredi ve banka kartlarma ili§kin istatistikler Bankalararas1 Kart Merkezi tarafmdan der

lenmekte ve ayhk olarak yay1mlanmaktad1r. 
Kredi kart1 ve banka kartlarmm yurt i�i ve yurt d1§1 kullammlan, her bir sektor i�in i§lem 

adet ve tutarlan, e-ticaret i§lemleri ve mektup/telefonla sipari§ bilgileri gibi pek �ok gostergeyi 
kapsayan istatistiklere http://www .bkm.com.tr sayfasmda Raporlar ve Yaytnlar ha§hgmdan ula
§dabilir. 

Diger Onemli istatistikler 

Otomo'tiv V erileri 
Otomotiv sektoriine ili§kin istatistikler Otomotiv Distribiitorleri Dernegi (ODD) ve Oto

motiv Sanayii Dernegi (OSD) olmak iizere iki farkh kurulu§ tarafmdan yay1mlanmaktad1r. Oto
motiv Distribiitorleri Dernegi tarafmdan haz1rlanan istatistikler ara� sati§lanm kapsarken, Oto
motiv Sanayi Dernegi'nce derlenen veriler ag1rhkh olarak sektoriin iiretim diizeyine ili§kin bilgi 
saglamaktad1r. Sektoriin arz ve talep yonlerini kapsayan bu yaymlar birbirini tamamlamakta ve 
tablonun biitiiniinii gormemize yard1mc1 olmaktad1r. 

Otomotiv Distribiitorleri Dernegi tarafmdan otomotiv pazarma ili§kin ayhk olarak haz1r
lanan istatistikler referans donemin bitimini takip eden hafta i�erisinde basm biilteni ile duyurul
maktad1r. En son basm biilteni ile ge�mi§ donem istatistiklerine www.odd.org.tr sayfasmda Ra
porlar ba§hgmdan ula§ilabilir. 
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Otomotiv Sanayii Dernegi tarafmdan ara� iiretimine ili§kin ayhk olarak haz1rlanan istatis

tikler ise yine referans donemin bitimini takip eden hafta i�erisinde basm biilteni ile duyurulmak

tadir. En son basm biilteni ile ge�mi§ donem istatistiklerine www.osd.org.tr sayfasmda Onemli 
Raporlar ba§hgmdan ula§1labilmektedir. 

TCMB'nin veri dagltlm sistemi sayfasmda da (http://evds.tcmb.gov.tr/), Otomotiv Sanayi 

Dernegi'nin derledigi ara� tipine gore ayhk iiretim istatistiklerine 1 974'ten sonras1 i�in ula§ilabil
mektedir. 

Ka�tltkstz <;.ekler ve Protestolu Senetler 
Tiirkiye Bankalar Birligi Risk Merkezi tarafmdan derlenen kar§1hks1z �ek ve protestolu se

net istatistikleri http://wwyv.riskmerkezi.org adresinde istatistikler ba§hgmdan izlenebilmektedir. 
Bankalararas1 takas odalarma ibraz edilip kar§1hks1z �1kan �ek adet ve tutarlarmm toplam 

ibraz edilen �ek adet ve tutarlanna oram ise Bankalararas1 Takas Odalan Merkezi'nce yay1mlan
maktad1r. Giincel veriler ile ge�mi§ donem istatistiklerine http://www.btom.org.tr adresinde ista
tistikler ba§hgmdan ula§ilabilmektedir. 

Kurulan I Kapanan $irket istatistikleri 
Ayhk donemlerde haz1rlanan kurulan I kapanan §irket istatistikleri TOBB tarafmdan refe

rans donemin bitiminden yakla§1k iki hafta sonra, ulusal veri yay1mlama takviminde belirtilen 
giinde haber biilteni ile duyurulmaktad1r. 

En giincel haber biilteni iie ge�mi§ donem verilerine TOBB'un http://www.tobb.org.tr say
fasmda istatistikler ba§hgmda yer alan Kurulan I Kapanan $irket lstatistikleri baglanttsmdan ula
§ilabilmektedir. 201 0  y1lma kadar soz konusu istatistikler TOtK tarafmdan derlendiginden, bu ta
rihten onceki doneme ait verilere http://www .tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1080 sayfasmdan 
ula§ilabilir. 

Bile�ik Onci4 Gostergeler Endeksi 
TCMB tarafmdan haz1rlanan Bile§ik Oneil Gostergeler Endeksi degerlerine http://evds. 

tcmb.gov.tr/ sayfasmda Oretim, istihdam ve Ocret Verileri ba§hgmdan ula§ilabilmektedir. Endek
sin ham halinin yam Slfa trendden armdmlm1§ endeks degerleri de yay1mlanmaktad1r. 

Bunun yamnda OECD tarafmdan da OECD iilkeleri, diger baz1 onde gelen iilkeler ve �e
§itli iilke gruplan i�in bile§ik oncii gostergeler endeksi hesaplanmaktadir.53 Bu kapsamda, Tiirki
ye verilerinin de yer ald1g1 veritabanma http://stats .oecd.org/Index.aspx?datasetcode=MEI_ 
CLI&lang=e sayfasmdan ula§1labilir. 

53 Bile§ik oncii gostergeler endeksinin hesaplanmasmda OECD tarafmdan kullamlan yontem i�in bkz. OECD (201 2). 
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Elektrik Uretimi 
Ayhk elektrik iiretim ve tiiketim verileri referans donemin bitiminden bir ay sonra Tiirkiye 

Elektrik iletim A.�. tarafmdan yay1mlanmaktad1r. Oretim miktarmm kaynaklar (termik, hidrolik 
vs. ) ve iiretim kurulu§lan aynmmda da sunuldugu ge«i;mi§ donem istatistiklerine TEiA�'m http:// 
www.teias.gov.tr/ sayfasmda Elektrik istatistikleri I Aylzk Elektrik istatistikleri ba§hgmdan, giin
liik elektrik iiretim istatistiklerine ise yine aym sayfadaki Yayznlar-Raporlar I Yuk Tevzi Raporla
rt I Gunluk i�letme Raporu ve Alznabilir Gue; ba§hgmdan ula§ilabilir. 
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Fiyat Gostergeleri 

B ir Onceki aym enflasyon oranma ili§kin haberler, her aym ii�iinde haber sitelerinde ve ertesi 
giin gazete sayfalarmda mutlaka kendilerine yer bulur. Fiyatlarda istikran saglamak miim

kiin olmasa da ekonomi haberciliginde yakalad1g1m1z bu istikran, neredeyse bir ku§ak boyu yiik
sek oranh ve dalgah enflasyonla ya§am1§ olmamn getirdigi ah§kanhklara bor�luyuz. 

Ger�ekten de enflasyon kadar hayatim1z1 dogrudan etkileyen bir ba§ka iktisadi gosterge 
bulmak zordur. Hayat pahahhg1 ahm giiciimiiziin ve nakit varhklar1m1zm degerinin erimesine yol 
a�ar. Ocret ayarlamalan veya kira art1§lan gibi tarafi oldugumuz bir�ok sozle§me, a�1k ya da or
tiilii bi�imde enflasyon oranma endekslidir. Yiiksek enflasyondan olumsuz etkilenen geni§ kesim 
de, fiyat arti§larmm y1k1c1 etkilerinden korunmak i�in fiyat degi§imlerini yakmdan takip etmek ve 
miimkiin olan tedbirleri almak yoniinde bir ah§kanhk geli§tirmi§tir. 

Fiyat gostergeleri, yatmmc1lar ve finans diinyasmm da yakmdan takip ettigi gostergeler 
arasmdad1r. Beklentilerin di§mda ger�ekle§en enflasyon, faizlerde degi§ime ve finans piyasalarm
da varhklarm yeniden degerlenmesine neden olacakt1r. Fiyat gostergelerinin merkez bankalarmm 
radarmdaki temel gostergelerden olmas1, finans diinyas1 i�in bu gostergeleri aynca onemli kil
maktad1r. Fiyat art1§larmm tehlike arz ettigine ve ekonominin fazla 1smd1gma kanaat getirmesi 
halinde merkez bankas1 faiz politikaslm degi§tirebilir, ki bu finans piyasalarmm en hassas oldugu 
konularm ba§mda gelmektedir. 

Enflasyon, genellikle fiyatlar genel diizeyinin siirekli ve istikrarh olarak yiikselmesi anla
mmda kullamlmaktadir. Belirli bir mal grubuna ozgii ya da ge�ici nitelikli fiyat degi§imleri bir ik
tisadi sorun olarak goriilmez ve enflasyon olarak nitelenmez. Bilakis �e§itli mal ve hizmetlerin arz 
ve talebindeki degi§melere bagh olarak nispi fiyatlarm degi§mesi, fiyat mekanizmasmm saghkh i§
lediginin bir i§aretidir. 
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Gene! fiyat diizeyindeki diizenli art1§1 ifade eden enflasyon, aym zamanda belirli bir miktar 
parayla daha az ma! ve hizmet almabilmesi ya da diger bir ifadeyle paramn satm alma giiciiniin 
dii§mesi anlamma gelir. Ahm giiciiniin dii§mesi ba§ta sabit gelirli kesim olmak iizere tiiketicileri 
hayat pahahhg1yla kar§l kar§1ya birak1r. 

Enflasyon her donemde ekonominin saghkh i§lemesini engelleyebilecek bir anza olarak de
gerlendirilmi§ ve fiyat istikrarmm saglanmas1, ba§ta para otoriteleri olmak iizere makro diizeyde 
politika yap1cilann temel hedeflerinden biri olmu§tur. Tiirkiye ornegi de bu anlamda bir istisna 
te§kil etmez. TCMB kanununun 4. maddesinde bankamn temel amacmm fiyat istikranm koru
mak olarak belirlenmi§ olmas1 bunun bir gostergesidir. 

Enflasyonla miicadelenin maliyeti dii§iiniildiigiinde bu tavizsiz enflasyon kar§1thg1 ilk ba
kt§ta anlams1z goriilebilir. Sonu�ta bir ekonomide biitiin fiyat ve iicretler aym oranda artarsa, enf
lasyonun reel degj§kenler iizerinde etkisi olmayacakt1r. Ancak ge�mi§ tecriibeler enflasyonun y1-
k1c1 etkileri iizerinde iktisat�1lan ikna etmek i�in yeterli kamt sunmaktadir. 1  ilk olarak yiiksek 
enflasyon fiyatlarda belirsizlik yaratarak piyasa mekanizmasmm saghkh �ah§masm1 engeller. Bu 
belirsizlik ortammdan en fazla etkilenenler ve satm alma giiciinii kaybedenler, kendini enflasyon
dan koruyacak tedbirleri alma esnekligi bulunmayan dii§iik gelirliler olmaktad1r. Enflasyonist or
tam, gelir dag1hmmm bozulmasma, dar gelirli kesimin ya§am kalitesinin daha da dii§mesine yo! 
a�ar. Diger taraftan yiiksek enflasyon gelecek hakkmda saghkh projeksiyon yap1lmas1m engelle
yerek, mevcut kaynaklarm verimsiz kullammma neden olur. Bu belirsizlik ortam1, yanh§ iktisadi 
kararlar yoluyla ekonominin geli§imini sekteye ugratacaktir.2 Bunlara ilave olarak enflasyonun 
iireticileri spekiilasyona yonlendirerek iiretken olmayan faaliyetleri te§vik etmesi, k1rtasiyenin art
mas1, belirsizlik sebebiyle faizlerin yiiksek seyretmesi, kredi imkanlarmm daralmas1 gibi daha pek 
�ok olumsuz etkisinden bahsedilebilir.3 

Enflasyonun nedenleri ve enflasyonla miicadele yontemleri iktisat yazmmda da en �ok tar
t1§1lan konular arasmda yer almaktad1r. Enflasyonun nedenine ili§kin a�1klamalar, parasalc1 yak
la§tm olarak adlandmlan, enflasyonun tek nedenini parasal geni§lemeye baglayan teoriler ile ya
p1salc1 yakla§1m olarak adlandmlan, fiyat art1§lanm toplam arz ile toplam talep arasmdaki den
gesizlige baglayan teoriler olmak iizere kabaca iki grup altmda s1mflanabilir. Parasalc1 yakla§1m1 
savunan iktisat�1lara gore iiretimin sabit oldugu bir ekonomide fiyatlar, mevcut para stokuyla 

1 Fisher-Modigl iani ( 1 978) .  
2 Ag1rhkh gor� enflasyonun biiyiime iizerindeki etkisinin negatif oldugu yoniindeyken (ornegin Barro ( 1 995)), enflasyon kriz

leri haric; olmak iizere enflasyonun biiyiimeye etkisi iizerine elimizde yeterli kamt bulunmad18Jm ileri siiren c;ah§malar da 
mevcuttur (ornegin Bruno-Easterly ( 1 995)) .  

Enflasyon-biiyiime ili§kisine yonelik bir yazm taramas1 ve Tiirkiye orneginde enflasyonun biiyiimeye negatif etki yapt1g1 
yoniinde bulgu ic;in bkz. Akgiil-Ozdemir (20 1 2). 

3 Genel anlamda enflasyonun bir iktisadi sorun oldugunu inkar etmek miimkiin olmamakla birlikte, enflasyonun ekonomide
ki biitiin aktorler ic;in olumsuz sonuc; doguracag1 da i leri siiriilemez. Ornegin sabit gelirliler ve sabit faiz getirili varhklara ya
tmm yapanlar enflasyondan olumsuz etkilenirken, sabit faizle kredi kullananlar enflasyonun beklenenden yiiksek gerc;ekle§
mesinden avantaj saglarlar. Yine de baz1larmm enflasyondan kazanc; saglamas1, enflasyonun ekonominin geneli ic;in ta§1d1g1 
y1k1c1 etkiyi gec;ersiz k1lmaz. 
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dogru orant1h olarak artar. Para stokunun, ekonominin ihtiyacmm iizerinde artmas1 halinde, pi
yasadaki ilave para dogrudan fiyat artt§t olarak etkisini gosterir. Bu etkiyi bertaraf etmek adma 
enflasyonla miicadelede para arz1m sm1rlay1c1 ve piyasalan serbestle§tirici onlemler tavsiye edilir. 
Enflasyonu ekonominin iiretim, bolii§iim ve tiiketim yap1smdaki aksakhklara baglayan gorii§ ise 
talep yonetimini on plana �1kanr. Bu bakt§ a�1sma gore enflasyon, toplam talebin ekonominin 
iiretim imkanlarmca kar§tlanamayacak diizeyde artmasmm bir sonucudur. Enflasyonla miicade
le �er�evesinde almacak tedbirler, para arzm1 k1smanm otesinde, talebi dii§iiriicii onlemler ile pi
yasalarda goriilen yap1sal aksakhklarm giderilmesine yonelik politikalan gerektirir. Enflasyon 
oram hakkmda ongoriide bulunabilmek i�in parasalc1 yakla§tm para stoku gostergelerindeki de
gi§ime odaklamrken, toplam talebi on plana �1karan yakla§tm, i§sizlik oram, biiyiime oram, ka
pasite kullamm oram, cari a�1k gibi, ekonominin ne ol�iide 1smd1gm1 izleyebilecegimiz toplam ta
lep gostergeleri iizerinde yogunla§tr. 

Oretim miktarmm belirli bir trend etrafmda diizenli olarak artmasmm beklendigi giiniimii
ziin ekonomik ortammda, fiyat artt§ oranmm s1f1r oldugu bir iktisadi iklimden �ok fiyat istikran 
kavram1 iizerinde durulmaktad1r. Fiyat istikran, belirli bir enflasyon oramndan ziyade, karar ah
ctlarm, tiiketim, yatmm ve tasarruf gibi kararlan ahrken genel fiyat seviyesindeki degi§iklikleri 
dikkate almaya gerek duymamalan olarak tammlanabilir.4 Fiyat artt§larmm, deflasyona yol a�
mamak iizere s1fmn iizerinde oldugu, ancak piyasa mekanizmasmm saghkh �ah§masm1 engelleye
cek bir e§igi a§mad1g1 durumda fiyat istikrarmm sagland1g1 ifade edilebilir. (Fiyat genel seviyesin
deki siirekli bir dii§ii§, deflasyon olarak adlandmlan ve enflasyondan hi�bir §ekilde daha masum 
goriilmeyen bir diger iktisadi problemdir. ) Ortalama fiyatlarda belirli bir e§ik degerine kadar go
riilen dengeli artt§larm, fiyat kat1hklarmdan dolay1 �e§itli mallar arasmda olu§abilecek fiyat den
gesizliklerini onlemek adma faydah olacagi bile ileri siiriilebilir. Ancak bu e§ik degerin iizerinde
ki artt§lar, ba§ta merkez bankalan olmak iizere politika yap1ctlarm goz ard1 edemeyecegi bir so
runa i§aret eder. 

Ge�mi§teki ornekler gozden ge�irildiginde, ne orandaki bir fiyat art1§1mn iktisadi bir sorun 
olarak kabul edileceginin zamana ve cografyaya gore degi§ebildigini goriiyoruz. Biiyiimenin sm1r
h oldugu, iiretimin piyasalar yerine hane tiiketimine odakland1gi sanayile§me oncesi donemde dii
zenli fiyat artt§lan istisnai bir durumdu. 0 kadar ki, 1 6. yiizytl ortasmdan 1 7. yiizy1l ortalarma 
kadarki yakla§tk yiiz y1lhk bir donemde fiyat diizeyinin ikiye katlanmas1, ki ytlhk olarak % l 'in 
altmda bir enflasyon oramna tekabiil eder, iktisat tarih�ileri tarafmdan fiyat devrimi olarak ad
landmlmaktadir. Giiniimiizde ise bu seviyedeki bir enflasyon, yalmz geli§mekte olan iilkeler i�in 
degil, yiiksek gelirli iilkeler i�in bile �ogu zaman ula§1lmas1 zor bir hedef olarak goriilmektedir. 

Son yiizy1lda diizenli fiyat artt§lan hayat1m1zm bir par�as1 haline gelmi§, iktisadi hayatm 
bir ger�egi olarak art1k kamksanm1§t1r. Ne var ki bu donem i�inde de enflasyonun k1smen kon
trol altmda oldugu veya kiiresel bir sorun olarak on plana �1kt1g1 �e§itli alt donemlerden bahsede-

4 Greenspan (2002). 
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biliriz. Ornegin ikinci Diinya Sava§1'm takip eden «;eyrek yiizy1l, sanayile§mi§ iilkelerde yiiksek 
oranh biiyiimenin fiyat istikranyla birlikte ba§anld1gi bir altm «;ag olmu§, ancak bunu, fiyat dii
zeyinde yiiksek oranh arti§larm ya§and1g1 bir on y1l takip etmi§tir. 0 donemin sanayile§mi§ iilke
leri i«;in konu§ursak, 1 950'lerde yilhk % 4'liik bir enflasyon yiiksek kabul edilirken, aym oran 
1 970'lerde biiyiik ba§an olarak alg1lanmaktayd1. Olkemizde de, 1 970'lerin sonunda ba§layan 
yakla§1k otuz y1lhk bir donem, «;ift haneli ve hatta zaman zaman ii<; haneli enflasyonla ge«;en y1l
lar olarak iktisat tarihimize ge«;mi§tir. Bugiin enflasyon tek haneli rakamlara dii§mii§ olsa da, fi
yat arti§larmm iktisadi aktorlerce goz ard1 edilebilecek seviyeye indigini ileri siirmek hala miim
kiin degildir. 

Hangi diizeydeki fiyat artl§ oranmm fiyat istikrarma i§aret ettigine ili§kin bir konsensiis bu
lunmamakla birlikte Avrupa Merkez Bankas1'mn " %  2'nin altmda fakat % 2'ye yakm bir enflas
yon oram" §eklindeki tamm1, fiyat istikranmn say1sal ifadesi olarak en «;ok kullamlan tamm ola
rak one «;1kmaktad1r. Yiiksek gelirli iilkelere k1yasla orta gelirli iilkelerin daha yiiksek bir enflas
yon oramyla kar§ila§malan beklenebileceginden, geli§mekte olan iilkeler i«;in fiyat istikrarmm, 
bundan biraz daha yiiksek bir oranda olu§mas1 normal kabul edilebilir.5 Tiirkiye'de TCMB'nin 
ii<; yil sonunda yilhk fiyat artI§ hedefini % 4 olarak belirlemesinden, bu oramn Tiirkiye i«;in fiyat 
istikran olarak kabul edilebilecegini soyleyebiliriz. Hedef olarak yiiksek gelirli iilkelerin iki kat1 
seviyesindeki bir enflasyon oram benimsenmi§ olmasma ragmen, ger«;ekle§meler hala bu e§ik de
gerin uzagmda seyretmektedir. 

Giiniimiizde fiyat diizeyine ili§kin tahminler, en yaygm iiretilen gostergelerin ba§mda gel
mektedir. Genet fiyat diizeyinin ve enflasyonun hatas1z bir ol«;iimii, ancak ekonomide ahm sat1ma 
konu olan biitiin iiriin ve hizmetlerin fiyatlanmn agirhkh ortalamasmm bulunmas1 ve bu fiyat dii
zeyinin farkh tarihlerdeki degerlerinin birbirine oranlanmas1 ile elde edilebilir. Boyle bir gosterge 
bize, soz konusu donemde fiyatlarm ortalamada ne kadar yiikseldigini hassas bir ol«;ii i«;erisinde 
sunacaktir. Ancak milyonlarca iiriin ve hizmetin her birinin fiyatmm ve piyasadaki agirhgmm tes
pit edilerek eksiksiz bir hesaplama yap1lmas1 uygulamada miimkiin olmad1g1 gibi baz1 iiriinlerin, 
ornegin 7 Kamu Ekonomisi boliimiinde inceledigimiz kamu hizmetlerinin piyasada belirlenmi§ 
bir fiyatmm bile bulunmamas1, hesaplamada daha pratik yontemlerin uygulanmas1m zorunlu k1-
lar. Bu sorunlan a§mak adma, «;e§itli piyasalardaki ve ekonomi genelindeki fiyat degi§imlerini 
tahmin etmek iizere fiyat endekslerinden yararlamlmaktad1r. 

Fiyat endeksi, belirli bir piyasada fiyatlar genel diizeyinin tahmin edilmesi i«;in, mevcut 
iiriin ve hizmetler arasmdan se«;ilen temsili bir iiriin ve hizmet sepetinin agirhkh fiyat ortalamas1-
nm kullamlmasm1 ongoren, fiyat seviyesinin bir tahminini vererek enflasyon orammn hesaplan
masma yard1mc1 olan bir ara«;tir. Tiirkiye'de de enflasyon tahmininde TOiK tarafmdan haz1rla
nan ve a§ag1da ayrmt1h olarak inceleyecegimiz fiyat endekslerinden faydalamlmaktad1r. 

Fiyat diizeyi ol«;iisii olmasmm dogal bir sonucu olarak genel fiyat endeksleri, aym zaman-

5 Arslan - Ceritoglu (201 1 ) , Yoriikoglu (20 1 0) .  
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da yerel para biriminin satm alma giiciiniin ne oranda degi§tigine de i§aret eden birer gosterge te§
kil eder. Fiyat diizeyindeki art1§, belirli bir para miktanyla daha az mal ve hizmet almabilmesi ya 
da diger bir ifadeyle paranm satm alma giiciiniin dii§mesi anlamma gelir. Ortalama fiyat artl§ ora
m, aym zamanda paranm da ne oranda deger kaybettigini belirler. Onceden 1 00 liraya satm ah
nabilen bir ma! ve hizmet sepetinin fiyat1 125 liraya yiikselmi§se, 100 lirayla art1k bu ma! ve hiz
met sepetinin ancak % 80'i satm almabilecektir. Dolay1s1yla fiyat diizeyinin % 25 artmas1, para
nm satm alma giiciiniin % 20 azalmas1 anlamma gelir. Fiyat endeksleri, fiyat art1§larmm yanmda 
paramn deger kayb1m da ol\memize yard1mc1 olur. 

Bunlara ilave olarak fiyat endekslerinin parasal (nominal) gostergeleri reel gostergelere \e
virmekte de kullamld1g1m belirtmek gerekir. Parasal gostergeler, para cinsi iizerinden ifade edilen, 
ol\tiikleri iktisadi biiyiikliikteki degi§imin yam Sira fiyat artI§lanm da i\eren gostergelerdir. Bu 
biiyiikliiklerdeki yiizde degi§im, reel degi§im ve fiyat art1§lan olmak iizere iki bile§ene aynlabilir. 
Ornegin nominal milli gelirdeki artI§lD bir k1sm1 o donemdeki fiziki iiretim arti§mdan, diger bir 
kism1 ise iiretilen ma! ve hizmetlerin daha pahah sat1lmasmdan kaynaklamr. Fiyat endeksleri kul
lamlarak bu ikinci bile§enin bertaraf edilmesi ile reel gostergeler elde edilmektedir. 6 

Fiyat endekslerinin olu§turulmasmda kullamlan yontem, temelde ii\ ad1mdan olu§an bir 
siire\tir. 

Piyasada ticarete konu olan biitiin mallarm fiyatlanmn hesaplamaya katilmas1 miimkiin 
olamayacagmdan, ilk a§amada piyasamn genelini temsil giicii bulunan, endeksin olu§turulmasm
da esas almacak bir ma! ve hizmet sepeti belirlenir. Eger ortalama enflasyon orammn ol\iilmesi 
hedefleniyorsa, se\ilen ma! ve hizmetler ortalama bir tiiketicinin tiiketim kahplarma uygun olarak 
olu§turulur. Gene! enflasyon oramnm tahmini yerine belirli bir piyasadaki fiyat artl§lan ol\iilmek 
isteniyorsa, bunlara uygun birer mal ve hizmet sepeti se\ilir. Ornegin ihra\ mallarmdan olu§an bir 
sepet se\erek bir ihracat fiyat endeksi ya da tanm iiriinlerinden olu§an bir sepet se\erek bir tanm 
iiriinleri fiyat endeksi olu§turulabilir. 

Endeksin hesaplanmasmda ikinci ad1m1, sepete diihil ma! ve hizmet fiyatlarmm diizenli ola
rak takip edilmesi olu§turur. Bu fiyatlar, endeksi haz1rlayan kurum tarafmdan genellikle anketler 
yoluyla ve belirli arahklarla dogrudan sahadan derlenir. 

Siire\te ii\iincii ve son ad1m ise, eldeki verilerle endeksin hesaplanmas1 a§amas1dir. Bu nok
tada her bir kalemin degeri o kalemin ag1rhg1 ile \arpilarak elde edilen \arp1mlar toplamr ve ni
hai endeks degerine ula§ihr. Endeksin hesaplanmasmda kullamlacak ag1rhklar ve hesaplama yon
temi endeks degerlerini dogrudan etkileyebilecek faktorler arasmdad1r (bkz. <;er�eve 4.1 ) .  Piyasa
daki ortalama fiyat degi§im oram, farkh donemler i�in haz1rlanm1§ endeks degerlerinin birbirine 
oranlanmas1yla elde edilir. 

6 Kura! olarak parasal gosterge hangi piyasa ile ilgili ise, kullamlacak fiyat endeksinin de o piyasadaki fiyat diizeyini olc;mek 
iizere hesaplanm1� olmas1 gerekir. 
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c;'.ERc;EVE 4. 1 
Endeks TUrleri 

Fiyat endekslerin in hesaplanmasmda se�ilen mal ve hizmet sepeti kadar, her bir mal ve hizmetin endekse han

gi ag1rhkla dahil edi lecegi karan da hesaplanan fiyat art1� tahminlerin i  etkiler. Uygulamada sepete dahil ilrUn 

agirhklan, genelde piyasada ilrilniln kullamm hacmine gore belirlenir. Ornegin tilketicin in kar�1 la�t1g1 enflasyo

nu  ol�meyi hedefteyen bir endeks �ah�masmda, ortalama tilketicin in  tilketim kahbma paralel bir ag1rhkland1r

ma kullamhr. 
Endeks hesaplamasmda kar� 1 la�1lan temel sorun, zaman i�i nde ilrilnlerin piyasa i�indeki ag1rhklannm de

gi�iyor olmas1d 1 r. Fiyat endeksinin zaman i�inde kar�1 la�tmlabilir olmas1, endeks ag1rhklannm degi�memesi 
�artma baghdir. TUketim kahplan degi�irken madde ag1 rhklarmm aym kalmas1, baz1 mal ve hizmetlere hak et

tiginden daha fazla ag1rhk verilmesi sonucunu dogurur. 

Sabit ag1rhkh endeksler arasmda, kullamlan ag1 rhkland1rma esasma gore �u il� endeks turil one �1kar. 1 

1. Laspeyres Endeksi: Endeks degerin in hesaplanmasmda, ag1rhklann donem i�inde degi�medigi ve i lk do

nem ag1rhklannm esas ahnd1g1 yontemdir. FormUIU e1 = iJ-o Pr Qo 
olarak veril ir.2 };7.0 p0 Qo toplam1 ,  temel 

r-o Po Qo 
donem ag1 rhklan dikkate ahnarak belirlenen sepetin temel donemdeki toplam degerin i  verirken,  >:7-o p1 Qr top

lam1 aym sepetin t donemindeki degerini gosterir. 

2. Paasche Endeksl: Fiyat endeksi hesaplamasmda, agirhklann  donem i�inde degi�medigi ve seri boyunca 

cari y1lm agirhklarmm esas ahnd1g1 yontemdir. FormillU e1 = i��o Pt Qr 
olarak veril ir. >:7-o p1 Qr toplam1 ,  t do

rso Po Qr 
nemi i�in belirlenen sepetin son donemdeki toplam degerin i  verirken, >:7-o p0 Qr toplam1 aym sepetin temel 

donemdeki degerini verir. 

3. Asher Ideal Endeksl: Hem Laspeyres hem de Paasche endeksleri, endeksin hesapland1g1 donem boyun

ca ag1rhklarm degi�memesi ilzerine kurgulanm1�t1r. Mallann n isbi onemindeki herhangi bir degi�im, her iki yon

temde de endeks degerine yans1t1 lamaz ve endeksin hatah sonu� vermesine neden olur. Fisher ideal endeksi, 

bu iki hesaplama yontemindeki yanhhgm sm1rlanmas1 i�in iki endeksin geometrik ortalamasmm ahnmas1 esa
sma dayamr. 

Eger bir ekonomide biltiln mallarm tilketimi  aym oranda degi�irse, yukanda ozetledigimiz endekslerin il�il 

de aym sonucu verecektir. Halbuki ekonominin dinamizmi sonucu yalmzca mal ve hizmetlerin nispi fiyatlan de

gil, bunlann tilketim oranlan da zaman i�inde degi�im gosterir. Ornegin tilketici tercihlerindeki degi�im sonu

cu kibrit ve telgraf harcamalan dil�erken �akmak ve cep telefonu harcamalan artabilir.3 Toplam harcama i�in

deki ag1 rhg1 gittik�e azalmasma ragmen endeks i�indeki ag1rhg1 degi�meyen bir mal, endeks degerin in ,  ol�mek 

1 <;e�itli endeks tiirlerinin degerlendirildigi klasik �ah�ma i�in bkz. Fisher ( 1 922).  
2 Formiilde p fiyat ve q miktar ifade ederken, 0 endeksin ba�lang1� donemini, t ise endeksin cari donemini i�aret ediyor. 
3 Tiiketici begenisinde bir degi§im olmasa bile ikame etkisinin bir sonucu olarak da �e�itli mallarm tiiketim seviyeleri de-

gi§ebilir. Bir maim fiyat1 artt1gmda tiiketiciler onu ikame edebilecek bir ba�ka maim tiiketimine yonelebilirler. BOylece 
teknolojide ya da riiketici ah§kanhklannda bir degi�im olmasa bile iiriinlerin tiiketim seviyeleri fiyata bagh olarak degi
§ebilir. 
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istedigimiz fiyat dllzeyinden uzakla$masma sebebiyet verecektir. Diger bir ifadeyle ag1rhklann donem i�inde 

sabit kalmas1, piyasamn yap1smdaki degi$imlerin endekse yans1t1lamamas1 sonucunu dogurur. Bu tiir yanhhk· 

!arm zaman i�inde birikerek biiyiimesini onlemek adma zincirleme endekslerin kullamm1 giderek yaygmla$ml$· 

ti r. TOIK tara�ndan da fiyat endekslerinin hesaplanmasmda zincirleme Laspeyres olarak adlandmlan yontem 

kullamlmaktad1r. Buna gore endeks Laspeyres formiiliiyle hesaplanmakta, ancak madde sepeti ve temel done

min ag1rhklan her yd Arahk aymda giincellenmektedir. Yd i�erisinde endeks degeri her ay, bir onceki y1lm Ara

hk aymda belirlenen ag1rhklara gore hesaplamr. Vil sonlarmdaki ge�i$ diinemlerinde ise endeks, giincel yeni 

madde sepeti ve madde ag1rhklan ile ge�mi$ diinem madde sepeti ve madde ag1rhklarma gore ayn ayn hesap

lanmakta, bu iki endeks degerinin birbirine oranlanmas1yla da endeksin devamhhg1 sagtanmaktad1r. Biiylece 

harcama ah$kanhklarmdaki degi$iklikler hesaplamaya yans1t 1hrken, agirhklann sabit kald1g1 diinem, tiiketici 

davram$1annda ciddi bir degi$im beklenmeyecek kadar k1sa bir siire olan bir ydla sm1rlandmlm1$ olmaktad1r. 

Bu yiintem endeksleme sorununa nihai bir �oziim getirmekten �ok, temel diinemi her sene gUncelleyerek, en

deksin olu$turacag1 yanhhgm y11lar i�inde birikmesinin engellenmesini saglamaktad1r. 

Endeksler birim cinsinden ifade edilmeyen, ol�iilmek istenen biiyiikliigun temel doneme go
re degi§im oramm belirlemek iizere haz1rlanan gostergelerdir. Art1§ orammn kolayca anla§ilmas1-
na imkan saglamak iizere endekslerde genelde temel alman donemin endeks degeri 1 00 olarak ka
bul edilir. Ornek olarak 2003 temel y1lh tiiketici fiyat endeksinin (TUFE) hesaplanmasmda TOiK 
tarafmdan 2003 y1lmm ortalama fiyat diizeyi 100 olarak ahnm1§t1r. Aym endeksin 2012 y1h Ma
y1s degeri ise 206,61 olarak a�1kland1gmdan, tiiketicilerin kar§1la§t1Si ortalama fiyatlarm 2012 y1h 
May1s donemine kadar, 2003 y1h ortalamasma oranla % 1 06,61 art1§ kaydettigi anla§1lmaktad1r. 

Kullamc1lar fiyat endekslerini daha �ok enflasyon tahminine ula§mak amac1yla takip ettik
lerinden, fiyat endekslerinin mutlak degerlerinden ziyade iki tarih arasmda endekslerdeki art1§ 
oram daha �ok dikkat �eker. Degi§im orammn hesaplanmasmda kullamlan ba§hca dort yontem 
§unlardir: 

1. Ayhk degi§int oram: 
Ayhk degi§im oram, belirli bir aym endeksinin bir onceki aym endeksine gore yiizde degi

§imini ifade eder: 

fl Pt - Pt-t En asyonayhk degi�im = --
Pt-1 

Ornek olarak TOFE degeri 2010  y1h Subat aymda 1 76,59, 2010  y1h Mart aymda ise 1 77,62 

olarak ger�ekle§tiginden, Mart ay1 i�in ayhk degi§im oram 1 77,62 - 1 76,59 = % 0,58 olarak he-
1 76,59 

saplamr. Fiyat artI§ oranlan genellikle yazm daha dii§iik k1§m ise daha yiiksek seyrettiginden, ay
hk degi§im orammn yalmz bir onceki y1lm aym donemiyle kar§1la§tirmas1 anlamh olacaktir. 
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2. Bir onceki y1hn Arahk ayma gore degi§im oram: 
Bir onceki y1lm Arahk ayma gore degi§im oram, belirli bir aym fiyat endeksinin, onceki y1-

lm Arahk ayma gore yiizde degi§imini verir: 

E fl Pt - P Ara/1k n asyonArahk ayma gore degi§im = PAra/1k 

Ornek olarak TOFE degeri 2009 y1h Arahk aymda 1 70,91 olarak ger�ekle§tiginden, Mart 

. .  b' k'  I A l k  d w · . 1 77,62 - 1 70,91 o1 3 93 I k h  ay1 1�10 1r once 1 y1 m ra 1 ayma gore egt§Im oram 
1 70 9 1  = 10 , o ara esap-

' 

lanabilir. Genelde ytlhk enflasyon hedefine ytl i�inde ne kadar yakla§1ld1gmm gostergesi olarak 
kullamlan bu oran, y1l boyunca birikimli olarak artar ve yalmz ge�en ytlm buna kar§1hk gelen do
nemi ile k1yaslanabilir. 

3. Ydhk degi§im (bir onceki ydm aym ayma gore degi§im) oram: 
Onceki y1lm aym ayma gore degi§im oram, belirli bir aym fiyat endeksinin, onceki y1lm ay

m ayma gore yiizde degi§imini gosterir: 

fl Pt - Pt-12 En asyony1llk degi§im = --Pt-12 

Ornek olarak TOFE degeri 2009 y1h Mart aymda 1 62,12 olarak ger�ekle§tiginden 2010 

Mart ay1 i�in y1lhk degi§im oram 1 77·�!�:�2•1 2  
= % 9,56 olarak hesaplamr. Son o n  iki ayda 

genel fiyat diizeyindeki artI§l veren bu oran, ydhk enflasyonun ifadesi olarak en s1k kullamlan 
gostergedir. Bu gostergenin zay1f noktas1 ise fiyat artt§ bask1smm en giincel durumu hakkmda s1-
mrh bilgi saglamas1d1r. Ornegin son on iki aym ilk alt1 aymda fiyatlar h1zla yiikselmi§ ve daha 
sonra fiyat art1§1 durmu§ ise, y1lhk enflasyon oram, enflasyon bask1smdaki gerilemeyi yans1tmak
ta yetersiz kalacakt1r. 

4. On iki ayhk ortalamalara gore degi§im oram: 
On iki ayhk ortalamalara gore degi§im oram, belirli bir aydan ba§lamak iizere geriye do

niik olarak on iki aym fiyat endeks ortalamasmm, bir onceki on iki aym fiyat endeks ortalamas1-
na gore yiizde degi§imini ifade eder. 

�t-12 p "t-24 p 
E fl L..n=t n - L..n=t-1 3  n n asyononiki ayhk onalama = t-24 -

Ln=t-1 3 Pn 
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Ornek olarak ayhk TOFE ortalamas1 2009 y1h Nisan aymdan, 2010 y1h Mart ayma kadar 
168,07, 2008 y1h Nisan aymdan, 2009 y1h Mart ayma kadar ise 157,77 olarak ger\ekle§mi§tir. 

·· 201 0  l M · · ·k ·  l k l l d w •  • 168,07 - 157,77 
Buna gore y1 1 art ay1 l\m on 1 1 ay 1  orta ama ara gore eg1§1m oram 

157  22 
= 

, 

% 6,53 olarak hesaplamr. On iki ayhk ortalamalara gore degi§im oram, y1lhk enflasyonun bir di
ger say1sal ifadesidir. 

Yukanda s1ralad1g1m1z dort gostergeden son ikisi, ydhk enflasyonun ol\iimiinde iki farkh 
alternatif sunmaktadir. Ayhk fiyat art1§larmdaki biiyiik dalgalanmalar ge\en y1lm aym ayma go
re degi§im oranma birebir yansirken, on iki ayhk ortalamalara gore degi§im oram hareketli orta
lamalar yonteminin dogal bir sonucu olarak daha az dalgalanma gosterir. On iki ayhk ortalama
lara gore degi§im oram, onceki aylardaki fiyat degi§imlerini de i\inde barmd1rmakta ve fiyat de
gi§imlerinin uzun donemli egilimini yans1tmaktad1r. Fiyat art1§ oranlan uzun donemli dii§ii§ tren
dindeyse on iki ayhk ortalamalara gore degi§im oram, ge\en y1lm aym ayma gore degi§im oramn
dan yiiksek \ikacaktir. Benzer §ekilde, fiyat art1§ oranlan yiikselme egilimindeyse, on iki ayhk or
talamalara gore degi§im oram, ge\en y1lm aym ayma gore degi§im oranmdan dii§iik olacaktir. Or
neklerimiz enflasyonun yiikseli§te oldugu bir donemi kapsad1gmdan y1lhk degi§im oram, on iki 
ayhk ortalamalara gore degi§im oramndan daha yiiksek ger\ekle§mi§tir. 

Yukanda ozetledigimiz dort oran, fiyat degi§imlerindeki dinamikleri farkh a\dardan yan
s1tmakta oldugundan, fiyat diizeyindeki degi§imlerin izlenebilmesi, bu gostergelerin beraber de
gerlendirilmesini gerektirir. 

Tiirkiye'de \e§itli kurumlarca hesaplanan farkh i\erikteki fiyat endeksleri, "enflasyon tah
minini veren genel ama\h fiyat endeksleri" ve " belirli piyasalardaki fiyat degi§imlerini ol\en en
deksler" olmak iizere iki grupta incelenebilir. A§ag1da once genel ama\h fiyat endekslerini ayrm
t1h olarak inceleyecek, daha sonra da ikinci grupta yer alan endekslere k1saca goz atacag1z. 

GENEL AMA<;LI FiY AT ENDEKSLERi 
Ulkemizde fiyat gostergelerinin ge\mi§i 1914  y1lma kadar gitmektedir. Bu tarihte istanbul §ehir 
merkezinde 26 maddenin fiyatlarmm derlenmesiyle olu§turulan fiyat endeksi, bu alanda yap1lan 
ilk \ah§mad1r.7 1 927 y1lmda istanbul Ticaret Odas1 tarafmdan ba§lat1lan \ah§ma sonucunda 
olu§turulan toptan e§ya fiyatlan endeksi ise, Cumhuriyet doneminde bu alanda haz1rlanan ilk 
gostergedir. 

DiE tarafmdan resmiyet ta§iyan fiyat endekslerinin olu§turulmasma yalmz Ankara i\in he
saplanan 1 955 ve 1 958  temel y1lh endeksler ile ba§lanm1§, 1968 y1lmda da ilk olarak Tiirkiye ge
neli i\in tiiketici fiyatlan endeksi haz1rlanm1§tlr. 1 982 y1lmda yay1mlanmaya ba§lanan 1 978-1 979 
temel ydh TUFE ve 1981  temel y1lh toptan e§ya fiyatlan endeksi (TEFE) ile de iilkemizde fiyat 

7 TOiK (2008-f), s. 1 8 .  
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gostergelerinin ayhk olarak derlenmesine ge�ilmi§tir. Sonraki donemlerde yap1lan giincelleme �a
h§malanyla 1987, 1 994 ve 2003 temel yilh yeni endeksler olu§turulmu§ olup, 2003 temel yilh TO
FE ve OFE degerleri giiniimiizde de resmi fiyat istatistikleri olarak ayhk donemlerde TOiK tara
fmdan a�1klanmaktad1r. 

TOiK'in fiyat endeksleri arasmda, ortalama tiiketicinin kar§da§t1g1 enflasyonu vermek iize
re derlenen tiiketici fiyat endeksi (TUFE),  halihaz1rda en yaygm olarak kullamlan fiyat endeksi 
ozelligini ta§1maktad1r. TUFE'ye dahil baz1 ma! ve hizmetlerin d1§lanmas1yla haz1rlanan Ozel 
Kapsamh TOFE gostergeleri de, tiiketiciler a�1smdan onemli diger bir endeks ·grubu olarak 2006 
y1h ha§mdan bu yana kullamc1larla payla§1lmaktad1r. Oretim a§amasmdaki fiyat diizeyini ol�mek 
amac1yla TOiK tarafmdan hesaplanan temel endeks ise daha onceleri TEFE ad1yla haz1rlanan, 
2006 y1lmda yap1lan kapsam ve yontem degi§ikliklerinin ardmdan OFE adm1 alm1§ olan fiyat en
deksidir. Giiniimiizde UFE, yurt i�i ve yurt di§ma yonelik iiretilen mallan kapsamak iizere iki 
farkh endeks olarak hesaplanmaktad1r. 

TOiK'in haz1rlad1g1 fiyat endeksleri di§mda genel fiyat diizeyine ili§kin bilgi saglayan diger iki 
onemli gosterge olarak GSYH deflatorii ve istanbul Ticaret Odas1'nm haz1rlad1gi fiyat endeksleri 
zikredilebilir. GSYH deflatorii, TOiK tarafmdan ii� ayda bir hazrrlanan cari fiyatlarla GSYH ve zin
cirleme hacim endeksi verileri kullamlarak hesaplanabilmektedir. istanbul Ticaret Odas1 tarafmdan 
yalmz istanbul'u kapsamak iizere haz1rlanan endeksler ise, resmi bir nitelik ta§1masa da kamuoyun
da yiiksek bilinirlige sahip ve uzun siiredir yay1mlanan endeksler olarak takip edilmektedir. 

Tiiketici Fiyatlan Endeksi (TUFE) 
Tiiketici Fiyat Endeksi (TUFE),  bireylerin ortalama tiiketim kahplanm yans1tan bir mal ve hizmet 
sepetinin zaman i�indeki fiyat degi§imini ol�en fiyat endeksidir. Ortalama tiiketicinin kar§1la§t1g1 
fiyat seviyesini gosteren ve enflasyon oramnm belirlenmesi soz konusu oldugunda en yaygm kul
lamlan endeks olan TOFE, iicret ve kira art1§lan gibi giinliik hayat1m1z1 etkileyen pek �ok fiyat 
ayarlamasmda da temel dayanak olarak kullamlmaktad1r. 

Endeksin hesaplanmasmda kullamlan ma! ve hizmet sepeti, a§ag1da yer alan 12 kategoriye 
(harcama grubuna) ait iiriinlerden olu§ur.8 

1 .  G1da ve alkolsiiz i�ecekler 
2. Alkollii i�ecekler ve tiitiin 
3. Giyim ve ayakkab1 
4. Konut, su, elektrik, gaz ve diger yak1tlar 
5. Ev e§yas1 
6. Saghk 
7. Ula§t1rma 
8. Haberle§me 

8 Bu aynmda Birle�mi� Milletler'ce onerilen COICIP sm1fland1rma sistemi kullamlmaktadrr. 
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9. Eglence ve kiiltiir 
10. Egitim 
1 1 .  Lokanta ve oteller 
12.  �e§itli mal ve hizmetler 

Sepetin belirlenmesinde yukanda s1ralanan kategorilerin her birinden belirli say1da mal ve 
hizmet se1;ilerek herhangi bir mal ve hizmet grubunun degerlendirme d1§1 kalmas1 engellenmi§ ol
maktadir. 9 

Tiiketim harcamalarma konu olan mal ve hizmetlerin neler oldugu ve bunlann ag1rhklan
nm ne olmas1 gerektigi, TOiK tarafmdan diizenlenen anketlerden derlenen bilgiler arac1hg1yla be
lirlenir . 10 Bu anketlerle ortalama bir hanenin tiiketim kahb1 tespit edilmekte, 12 kategorinin her 
biri i1;in, kendi kategorisi i1;inde en fazla tiiketildigi belirlenen mal ve hizmetler, endeksin hesap
lanmasmda kullamlacak mal ve hizmet sepetine dahil edilmektedir .11 Agirhklan y1llara gore de
gi§mekle birlikte TOFE i1;inde en yiiksek ag1rhga sahip ilk iii; harcama grubu mas1yla Gida ve Al
kolsuz i{:ecekler, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diger Yakitlar ve Ula�tirmadir (2016  y1h i1;in sira
s1yla % 23,68,  % 15,93 ve % 14,3 1 ) .12 

Endeksin haz1rlanmasmda esas alman mal ve hizmet sepeti olu§turulurken; 

hanehalk1 fertlerinin i§yerleri i1;in yapt1klan harcamalar, 
ki§isel yatmm niteligindeki harcamalar (gayrimenkul ahm1, sosyal giivenlik giderleri ) ,  
yurt d1§mda yap1lan harcamalar, 
vergiler, bag1§lar ve hediyeler, 
ikinci el satI§lar, 
ahm sat1m konusu olmayan, bane i1;inde tiiketmek amac1yla iiretilen mal ve hizmetler 

kapsam d1§mda tutulmakta, bu ba§hklar altmda yer alan harcamalar, mal ve hizmet sepetinin 
olu§turulmasmda dikkate almmamaktadir. Bunlarm d1§mda, ki§ilerin uyruguna bak1lmaks1zm 
Tiirkiye i1;inde tiiketim harcamas1 yapan tiim bireyler kapsam dahilindedir.13 

9 TOIK (2008-f), s. 4. 
10 Temsili iiriin sepetinin olu§turulmasmda yararlamlan anketler §Unlard1r: Hanehalk1 Biit1;e Anketi, Kurumsal Niifus Anketi ve 

yabanc1 uyruklularm Tiirkiye'de yapml§ olduklar1 harcamalar i1;in Turizm Anketi . Bunlardan en onemlisi olan Hanehalkt 
Biit1;e Anketi i1;in bkz. <;erlfCVe 2.6. 

11 201 6  y1h i1;in TOFE sepeti 4 1 7  maddeden olu§maktadtr. Sepetteki iiriin say1smm yiiksekligi goz oniine almd1gmda, istatistiki 
hatamn asgaride kald1jll ifade edilebi lir. Lovell ( 1 975 ) s. 295. 

12 Cari y1lm madde sepetine www.tuik .gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=1 345 adresinden, ana ve alt grup ag1rhklanna ise 
www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=649 adresinden ula§ilabilir. 

13 2003 temel y1lh TOFE'nin hesaplanmasmda kullamlan mal ve hizmet sepetinin olu§turulmasmda, hanehalklarmm, yabanc1 
ziyaret1rilerin ve kurumsal niifusun yurt ic<inde yapt1g1 tiim nihai parasal tiiketim harcamalar1 dikkate ahnmaktad1r. Daha es
ki TOFE gostergelerinde kullamlan mal ve hizmet sepetleri ise sadece yurt it;inde ya§ayan hanehalklarmm harcama kahplan
m yans1tmaktayd1. Eski TOFE gostergelerinin bir diger fark1 ise, nihai parasal tiiketim harcamalarmm yanmda hanehalklan 
it;in g�erli izafi- kiralar ve ayni gelirlerin de degerlendirmeye ahnmas1yd1. 
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Bir fiyat endeksinin uzun y1llan kapsayan anlamh bir zaman serisi olu§turabilmesi i�in, he
saplamaya esas te§kil eden harcama sepetinin belirli arahklarla giincellenmesi gerekir. Ornek ola
rak cep telefonu yakla§1k 20 y1l once hayat1m1za girmi§ken bugiin cep telefonu faturas1 ortalama 
bir tiiketicinin harcamalan arasmda onemli bir yer tutmaktadu. Bunun aksine aym donemde an
kesorlii telefon ve telefon jetonu kullamm1 dii§ii§ gostermi§tir. Tiiketim kahbmdaki bu tiir degi
§imleri yans1tmak adma, her y1l Arahk aymda yap1lan giincellemelerle, o yilki tiiketim harcamas1 
anketlerine gore toplam harcamada onem kazanan mal ve hizmetler endeks sepetine eklenmekte, 
sepette yer alan ancak toplam harcama i�erisinde onemini kaybeden malla:r ise sepetten �1karil
maktad1r. Bunun d1§mda, harcama tutan mevsimsellik arz eden kalemlerin (giyim, sebze ve mey
ve gibi ) ag1rhklan yil i�inde de degi§tirilmektedir. 14 Ornegin sebze ve meyvenin bol oldugu yaz 
aylarmda bu iiriinlerin sepet i�indeki ag1rhg1 artmakta, 1smma giderlerinin fazla oldugu k1§ ayla
rmda ise yak1t giderlerinin ag1rhg1 yiikselmektedir. 

TOFE kapsammda yer alan mal ve hizmetlerin pe§in satl§ fiyatlan, sat1§ noktalarmdan dii
zenli olarak anket yontemiyle elde edilmektedir. Ayhk cari fiyatlar kural olarak, aym 10 .  ve 20. 
giinlerini i�ine alan haftalarda derlenmekte, ay i�erisinde fiyat degi§ikliginin �ok s1k oldugu baz1 
iiriinler i�in ise fiyat derleme i§lemi her hafta ger�ekle§tirilmektedir.15 Dolay1s1yla hesaplanan en
deks, aym belli bir giiniindeki fiyatlan degil, aym genelindeki ortalama fiyat diizeyini yans1t1r. 

Fiyat endeksleri i�in sahadan fiyat derlenmesinde kaq1la§ilan en onemli sorun, sepete da
hil iiriinlerin kalite ve miktarmdaki degi§imlerin derlenen fiyatlara yans1tilmasmda ortaya �1kar. 
Kalitesi artm1§ bir iiriiniin fiyatmdaki yiikselme mutlaka bir fiyat art1§m1 ifade etmeyecegi gibi, 
gramaj 1 dii§iiriilmii§ bir g1da iiriiniiniin daha dii§iik fiyatla sat1lmas1 da mutlaka fiyat dii§ii§ii an
lamma gelmez. Fiyat derleme �ah§malarmda gramaj degi§iklikleri miimkiin oldugu kadar derle
nen fiyata yans1tilmaya �ah§1lmaktad1r. Gramaj1 artan ancak fiyat1 sabit kalan bir iiriiniin fiyat1-
nm, ag1rhk art1§1 oranmda dii§tiigii kabul edilir. Tam tersine fiyat aym olmasma ragmen miktar 
azalmi§sa, iiriinde bir fiyat artl§l soz konusudur. Diizenlenen anketlerde, bu tiir miktar degi§imle
ri dikkate almarak, ger�ek mal miktan esas kabul edilir.16 

Uriin kalitesindeki degi§imlerin fiyat endekslerine yans1t1linas1 ise �ok daha karma§1k ve ih
tilafh bir konudur. Fiyat1 sabit iken ozellikleri geli§tirilmi§ bir teknoloj ik iiriiniin aslmda fiyatmm 
ucuzlad1g1m ifade edebiliriz. Fiyat tespitine yonelik �ah§malarda bu tiir teknolojik geli§meler de 
miimkiin oldugu kadar dikkate almmakla birlikte, baz1 uzmanlar tarafmdan teknik geli§melerden 
kaynaklanan kalite artl§mm fiyat endekslerine yeterince yans1t1lamad1g1, yani fiyat endekslerinin 
genel fiyat diizeyini oldugundan yiiksek ol�me egiliminde oldugu one siiriilmektedir.17 

14 TOiK (2008-f), s. 1 7. 
15 TOiK (2008-f), s. 32. 
16 ILO I IMF I OECD I UNECE I Eurostar I The World Bank (2004), s. 99- 1 33. 
17 Fisher-Griliches-Kaysen ( 1 962), Shapiro-Wilcox ( 1 996), Nordhaus ( 1 998) .  

ABD'de 1 996 y1lmda yay1mlanan ve Boskin Komisyonu ad1yla bilinen bir  ,.ah§ma grubunca haz1rlanan raporda, tiiketi
ci tercihlerindeki degi§imin ve kal ite art1§1mn endekse yeterince yansmlamamasmm, ABD'nin yilhk tiiketici fiyat endeksi de
gi§imini olmas1 gerekenden % 1 , 1  daha yiiksek gosterdigi gorii§ii savunulmaktayd1 ( bkz. Boskin vd. ( 1 996)) .  
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Fiyat endeksleri GSYH hesaplamasmda onemli rol oynad1gmdan, fiyat art1§1mn oldugun
dan yiiksek ol�iilmesi, sabit fiyatlarla milli gelirin de oldugundan dii§iik hesaplanmas1 sonucunu 
doguracakt1r. GSYH hesaplamasmda, yarat1lan katma deger once piyasa fiyatlanyla degerlen
mekte, daha sonra piyasadan derlenen fiyatlar ve bunlar yard1m1yla olu§turulan �e§itli fiyat en
deksleri kullamlarak, parasal biiyiikliikler reel gostergelere �evrilmektedir. Bu yontemin bir sonu
cu olarak fiyat art1§larmm oldugundan yiiksek tahmin edilmesi, sabit fiyatlarla hesaplanan GS
YH'mn da oldugundan dii§iik tahmin edilmesi anlamma gelecektir. 

TIJFE'nin elde edilmesinde son a§amay1, derlenen fiyatlar yard1m1yla endeksin hesaplanma
s1 i§lemi olu§turur. ilk olarak her bir madde i�in farkh bolgelerden derlenen fiyatlar agirhklandm
larak sepete dahil mal ve hizmetlerin Tiirkiye geneli i�in ortalama fiyatma ula§1lmaktad1r. 18 Daha 
sonra her bir madde fiyat1, sepet i�indeki agirhgma gore degerlendirilerek TIJFE biiyiikliigii hesap
lamr. Endeksin hesaplamasmda, zincirleme Laspeyres yontemi kullamlmaktad1r (<;er�ve 4.1 ) .  

GRAFiK 4.1 
TOFE'nin Alt Kalemleri 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 2012  201 3  2014 2015 201 6  

===- G1da ve alkolsiiz ic;ecekler - Konut, su, elektrik, gaz ve diger yak1tlar 

- Ula�t1rma 

Kaynak: TOIK. 

18 TOFE hesaplamasmda iilke genelinde 26 farkh bolgeden fiyat derlenmektedir. Bu bOlgelerin her biri ic;in ayn tiiketici fiyat en
deksleri de haz1rlanmaktad1r. 
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Yukanda bahsettigimiz 12 harcama grubunun her biri i�in fiyat derlenmesi sayesinde bu 
harcama alt gruplarmdaki fiyat degi§imini gosteren �e§itli endeksler de hesaplanabilmektedir. 
Harcama bazmda TOFE'nin bu alt endekslerine ornek olarak Gtda ve Alkolsuz hecekler, Konut, 
Su, Elektrik, Gaz ve Diger Yakttlar ve Ula§ttrma endekslerinin 2003 y1lmdan giiniimiize ald1g1 de
gerler Grafik 4.l 'de verilmektedir. Son dokuz y1lhk donemde barmma maliyetinin diger iki ana 
harcama kalemine gore daha h1zh yiikseldigi, uzun vadede ula§tirma kalemindeki art1§larm ise 
nispeten s1mrh kald1g1 goriilmektedir. Beklendigi iizere g1da ve alkolsiiz i�ecekler kaleminin diger 
iki harcama grubuna gore daha fazla oynakhk gostermesi ise tabloda dikkat �eken bir diger nok
tad1r. (A§m oynakhk gosteren kalemlerin d1§lanmas1yla olu§turulan baz1 endeksleri, a§ag1da Ozel 
Kapsamh TOFE ba§hgmda inceleyecegiz. ) 

Enflasyon oranlarmm analizinde, her bir ana harcama grubunun toplam TOFE degi§imine 
etkisinin ayn§tmlmas1, enflasyona etki eden sektorlerin belirlenmesi i�in kullam§h bir analiz yon
temidir . 19 Tabla 4.2'de yer alan ornekte, Haziran 201 6  i�in a�1klanan, TOFE'deki ayhk degi§im 
oranlarmm, harcama gruplarma gore kmhm1 verilmektedir. Tablada ilk siitunda 12 harcama 
grubunun harcama sepeti i�indeki pay1, ikinci siitunda ise her bir harcama grubu i�in hesaplanan 
ayhk degi§im oranlan yer almaktad1r. TOFE'deki toplam ayhk degi§im oramna her bir harcama 
grubunun etkisi ise son siitunda gosterilmektedir. Bu siitunda yer alan degi§im oranlarmm topla
m1, ayhk TOFE degi§im oram olan 0,47'yi vermektedir. 

incelenen donemde, Gtda ve alkolsuz i�ecekler, Konut, su, elektrik, gaz ve diger yakttlar ve 
Ula§ttrma gruplarmm toplam TOFE degi§imine etkisinin % 0,44 seviyesinde oldugu goriilmekte, 
Haziran 201 6  fiyat art1§larmm biiyiik oranda bu ii� kalemden kaynakland1g1 anla§1lmaktad1r. % 
0,95 gibi nispeten yiiksek oranda artan egitim harcamalarmm ise, toplam harcama i�indeki pay1 
dii§iik oldugundan, toplam enflasyona etkisi s1mrh kalm1§tlf. 

Ba§ta TOFE olmak iizere TOiK tarafmdan hesaplanan fiyat endeksleri, genel fiyat artt§ egi
limlerini dogru yans1tamad1klarma ve genel tiiketicinin kar§1la§t1gi fiyat art1§lanm eksik ol�tiikle
rine ili§kin �ogu zaman haks1z ele§tirilere maruz kalmaktad1r. Bu ele§tiriler genelde ki§ilerin fiyat 
artl§l gozlemlerinin, TOiK tarafmdan a�1klanan enflasyon oranlanyla ortii§memesi noktasmda 
yogunla§maktad1r. 

Bu tiir ele§tirilerin degerlendirilmesinde gozden ka�mlmamas1 gereken nokta, TOFE'nin 
farkh sosyal gruplarm satm alma gii�lerinin nas1l degi§tigini gostermek degil, hanehalklarmm kar
§1la§t1g1 ortalama fiyat diizeyini ol�mek amac1yla hesaplamyor olmas1d1r. Her birey farkh mal ve 
hizmetlere ihtiya� duyar. Hayat tam ya da gelir durumuna gore ki§ilerin kar§ila§abilecekleri fiyat 
diizeyi de farkhhk gosterir. TOFE ise ortalama bir tiiketicinin kar§1la§t1g1 enflasyonu yans1tmak 
iizere hesaplanmaktad1r. Farkh tiiketim ah§kanhklan olan gruplar i�in, bu harcama kahplarma 
uygun farkh endeksler iiretilmemekte, iilke genelinde ortalama tiiketiciyi temsilen tek bir mal ve 
hizmet sepeti kullamlmaktadir. Bir birey, iilkenin ortalama tiiketici profiline ne kadar yakmsa, 

19 Ana harcama gruplarmm TOFE'deki ayhk degi�ime etkisi TOIK tarafmdan www.tuik .gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_ 
id=649 sayfasmda yay1mlanmaktad1r. 



fiyat gOstergeleri 157 

ger1¥ek hayatta kar§tla§ttgt enflasyon oram da TOFE'ye o kadar yakm olacaktir.20 Bu durum he
saplama hatasmdan degil istatistik iireten kurulu§lar tarafmdan benimsenmi§ yontem tercihlerin
den kaynaklanmaktadtr. 21 

TABL0 4.2 
Harcama Gruplannm Enflasyona Katkm (Haziran 2016) 

Ana harcama 
Harcama grubu Bir onceki aya gore gruplanmn toplam 

ag1rhklan degi�im oraru (%)  degi�ime etkisi (%)  
Ana harcama gruplan ( 1 )  (2) (3) 

TORKtYE 1 00 0,47 0,47 

G1da ve alkolsiiz i�ecekler 23,68 1 , 16  0,27 
Alkollii i�ecekler ve tiitiin 4,98 0 0,00 
Giyim ve ayakkab1 7,43 - 1 ,33 -0, 10  
Konut, su, elektrik, gaz v e  diger yak1tlar 15 ,93 0,47 0,07 
Ev e§yast 8,02 0,43 0,03 
Saghk 2,66 0,74 0,02 
Ula§ttrma 14,3 1 0,67 0,09 
Haberle§me 4,42 0,24 0,01 
Eglence ve kiiltiir 3,81 -0, 19  -0,01 
Egitim 2,56 0,95 0,02 
Lokanta ve oteller 7,47 0,49 0,04 
<;:e§itli mal ve hizmetler 4,73 0,3 1 0,01 

Kaynak: TOtK. 

TOFE'nin dogru yorumlanabilmesi i1¥in goz oniinde bulundurulmas1 gereken diger baz1 hu
suslar §oyle s1ralanabilir: 

TUFE'nin hesaplanmasmda piyasa fiyatt, yani tiiketicinin odedigi bedel baz ahmr. KDV ve 
OTV gibi, tiiketicinin iizerindeki dolayh vergilerde meydana gelen artt§lar TOFE'yi de etkiler. Bu 
vergilerin oranlarmda degi§iklik yaptld1g1 donemlerde, TOFE'deki degi§imin bir k1sm1 bu idari ve 
yasal kararlarla a1¥tklanabilir. Benzer §ekilde donemsel indirimler ve kampanyalar da, TOFE'yi et
kileyen faktorler arasmdadtr. 

TOFE'ye dahil edilen mal ve hizmetler ortalama tiiketim ah§kanhklarma gore belirlenmek
te, mal ve hizmet sepetinin olu§turulmasmda iiriinlerin yurt i1¥inde ya da yurt dt§mda iiretilmi§ ol
mas1 dikkate ahnmamaktadtr. Dolay1s1yla endekse dahil bir ithal iiriiniin ithalat maliyetindeki de
gi§im de TOFE'ye yans1r. Tiiketim ama1¥h ithal edilen mallarda, kurlardaki ya da giimriik tarife
lerindeki artt§ nedeniyle goriilen fiyat artt§lan, TOFE'yi de dogrudan etkiler. Doviz kuruyla fiyat 

20 TOFE mal ve hizmet sepetinde yer alan her bir maddenin ayhk ortalama fiyatlan, TOIK tarafmdan, ayr1ca yay1mlanmakta
d1r (bkz. http://www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=653) .  Okuyucu bu verilerden yararlanarak, kendi harcama 
kahb1m esas alan kendi tiiketici fiyat endeksini haz1rlayabilir. 

21 . Ore yandan gelir diizeyi dii�tiikr,;e, kar§1la§1lan enflasyon oranmm yiikseldigini one siiren r,;ah§malar da bulunmaktad1r (bkz. 
Giirsel - Altmdag (201 0) ) .  
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diizeyi arasmdaki bu ge�i§kenlik, doviz kurunu ara hedef olarak kullanan politikalan, bir enflas
yonla miicadele yontemi olarak giindeme getirmektedir.22 

Son olarak, gida ve giyim gibi fiyatlan y1l i�inde dalgalanan mal gruplan nedeniyle fiyat en
deksleri de mevsimsellik gosterir. Ge�mi§ donemlere bak1ld1gmda, Haziran ve Temmuz aylarmda 
en dii§iik seviyede ger�ekle§en endeks artI§ degerlerinin Ekim ve Kas1m aylarmda genelde en yiik
sek seviyeye ula§t1g1 goriilmektedir. Ayhk enflasyon oranmm degerlendirilmesinde ge�mi§ y1llarm 
aym doneminde gozlemlenen degi§imler de dikkate almmahd1r. 

TOFE'nin hem mevsimsellik gosteren fiyatlardan hem de piyasa d1§1 kararlardan etkilen
mesi, enflasyonun ana egilimini veren ba§ka endekslerin olu§turulmas1 ihtiyac1m dogurur. Bu ih
tiyaca cevaben yine TOiK tarafmdan Ozel Kapsamh TOFE istatistikleri hesaplanmaktad1r. 

Ozel Kapsarnh TUFE (<;ekirdek Enflasyon) 
Ozel Kapsamh TOFE gostergeleri, fiyat degi§imlerindeki ana egilimlerin vurgulanmasm1 sagla
mak iizere, TOFE'nin ge�ici etkilere sebep olan unsurlardan ve ah§1lm1§m d1§mdaki fiyat hareket
lerinden anndmlmas1yla olu§turulan fiyat endeksleridir. TOiK tarafmdan TUFE ile beraber ayhk 
olarak hesaplanarak duyurulan bu endeksler, ge�ici fiyat hareketlerine yol a�an baz1 harcama ka
lemlerinin d1§lanmas1 yoluyla elde edilmektedir.23 

K1sa vadeli istikrars1z dalgalanmalan d1§layarak fiyat degi§imlerindeki ana dinamiklere ve 
makroekonomik etkilere yogunla§mas1 sebebiyle bu endeksler �ekirdek enflasyon olarak da ad
landmlmaktad1r. <;ekirdek enflasyonun kamuoyunda ilgi gormesi, daha �ok bu gostergelerin 
Merkez Bankasi tarafmdan yakmdan izlenerek para politikas1 ve faiz kararlarmm olu§turulma
smda oncelikli olarak dikkate almmasmdan kaynaklanmaktad1r. 

TOiK tarafmdan halihaz1rda, farkh mal ve hizmet gruplarmm sepet di§mda b1rak1lmas1y
la, a§ag1daki dort adet Ozel Kapsamh TUFE gostergesi hesaplanarak yay1mlanmaktad1r.24 

1 .  (A) Mevsimlik iiriinler25 hari� 
2. (B) i§lenmemi§ g1da iiriinleri,26 enerj i,27 alkollii i�kiler ve tiitiin ile altm hari� 

22 Kur dii§iik oldugunda, yani Tiirk Liras1 gii,.lii oldugunda ithal mallan ucuzlar ve yerli iiretici iizerinde de bir fiyat bask1s1 ge
li§ir. Bu ili§ki, enflasyonun kontrol altmda tutulabilmesi i,.in doviz kurlanm bir politika arac1 olarak kullanma fikrine daya
nak olu§turur. Doviz kurunun enflasyonla miicadelede kullamlabilmesinin on §artlan ve kar§1la§1labilecek risklere vurgu ya
pan pek ,.ok ,.ah§ma bulunmaktad1r. Ornegin bkz. Mishkin ( 1 998), Obstfeld-Rogoff ( 1 995).  

Kara-Ogiin,. (201 1 ), doviz kuru ve ithalat fiyatlarmm i;ekirdek tiiketici fiyatlan iizerindeki etkisinin yiiksek olmad1g1 so
nucuna ula§ml§t1r. 

23 Atuk-Ozmen (2009), Wynne (2008 ). <;:ekirdek enflasyon, endeksten di§lama yontemleri d1§mda, fiyat degi§imlerinin dag1h
mma dayanan istatistiki yontemler ve modele dayah yontemlerle de hesaplanabilmektedir. (TCMB (201 1 -b), s. 54-57). T01K 
tarafmdan haz1rlanan gostergelerde ise endeksten d1§lama yontemi kullamhyor. 

24 201 7  y1lmdan once farkh mal ve hizmet gruplarmm sepet d1§mda b1rakilmas1yla, A, B, C, D, E, F, G, H ve I endeksleri olmak 
iizere 9 adet Ozel Kapsamh TOFE endeksi hesaplanmaktayd1. 201 7  y1lmdaki degi§iklikle bu 9 adet endeks yerine, dort adet 
Ozel Kapsamh TOFE ile diger baz1 mallarm d1§land1g1 yeni baz1 endeksler hesaplanmaya ba§lam1§t1r. Yeni tammdaki B ve C 
endeksleri, eski tammdaki I ve H gostergelerine denk dii§mektedir. 

25 Mevsimsel iiri.inler §Unlard1r: Taze meyve-sebze, erkek, kadm, ,.ocuk giyim ve ayakkab1lan. 
26 i§lenmemi§ g1da iiriinleri §unlard1r: Et, sakatat, bahk, siit, yumurta, taze meyve ve sebzeler. 
27 Enerji fiyatlar1 §U mallan kapsamaktad1r: Su, elektrik, tiip, kalorifer yakm, komiir, odun, benzin, LPG, mazot, motor yag1. 
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3 .  (C) Enerj i, g1da ve alkolsiiz i�ecekler, alkollii i�kiler ile tiitiin iiriinleri ve altm hari� 
4. (D) i§lenmemi§ g1da, alkollii i�ecekler ve tiitiin iiriinleri hari� 

TOFE'nin k1sa donemde fiyat degi§imlerindeki temel egilimden aynlmasma neden olan 
ba§hca sebep fiyatlan mevsimsellik gosteren iiriinlerdir. Ornek olarak (B) endeksinde sebze, mey
ve, silt iiriinleri gibi iiretimi y1l i�inde mevsimsellik arz eden i§lenmemi§ g1da iiriinleri kapsam d1-
§mda birak1larak daha az mevsimsel etki i�eren gostergeler elde edilmektedir. 

Kapsam d1§1 b1rak1lan maddelerde bir diger grubu ise fiyatlan ekonominin genel dinamik
lerinden ve yerel piyasa §artlarmdan bag1ms1z olarak olu§an maddeler olu§turmaktad1r. Ornegin 
Tiirkiye gibi enerj ide di§ bag1mh iilkelerde enerj i fiyatlan, enerj i iireticisi iilkelerdeki siyasi gergin
likler gibi beklenmedik arz §Oklarmdan fazlas1yla etkilenir. Bu tiir maddelerin kapsam d1§mda tu
tulmas1yla, fiyatlardaki ana egilimin vurguland1g1 endeksler olu§turulabilmektedir. 

�ekirdek enflasyonun hesaplanmasmda alkollii i�kiler ve tiitiin iiriinlerinin d1§lanmasmm 
gerek�esi ise, bu iiriinlerin perakende satl§ fiyatmm i�inde dolayh vergilerin yiiksek bir oran te§
kil etmesidir. Fiyatlan piyasa ko§ullarmdan �ok vergi mevzuatmdaki degi§ikliklerden etkilenen 
bu iiriinlerin hari� tutulmas1yla siyasi kararlarm fiyat endeksleri iizerindeki etkisi k1s1tlanmakta
dir. 

Altm ise bir maldan �ok servet biriktirme arac1 olarak dii§iiniilebilir. Altm fiyatlan iilkenin 
fiyat diizeyinden bag1ms1z olarak kiiresel piyasalardaki §artlara gore olu§tugu gibi, altm fiyatla
rmdaki artl§ da mutlaka tiiketicinin satm alma giiciinde dii§ii§ anlamma gelmez. 28 

Ozel Kapsamh TOFE serilerinin fiyat arti§larmda ana egilimi vurgulad1g1 dogru iken, za
man zaman ileri siiriilen, �ekirdek enflasyonun gelecekteki enflasyon i�in tahmin edici giicii bu
lundugu gorii§ii olduk�a §iiphelidir. TOFE'nin �ekirdek enflasyona yakmsayacag1 beklentisi, Ozel 
Kapsamh TOFE'nin hesaplanmasmda d1§lanan kalemlerdeki fiyat degi§imlerinin ge�ici oldugu on 
kabuliine dayamr. Halbuki d1§lanan bu maddelerdeki fiyat degi§imleri, piyasa §artlarmm ya da si
yasi faktorlerin dogurdugu kahc1 bir etkiyi yans1t1yor olabilir. Bu baglamda ozel kapsamh fiyat 
endeksleri, gelecekte enflasyonun yoniiniin tahmin edilmesinden �ok, geriye doniik olarak, ger
�ekle§en enflasyonun bile§enlerinin analizinde kullamld1gmda bilgilendirici ve anlamh olacakt1r. 

Bu noktaya kadar incelemi§ oldugumuz TOFE ve Ozel Kapsamh TOFE'nin aymc1 ozelligi, 
mallarm son tiiketiciye satl§I a§amasmdaki fiyatlan yans1tmak iizere hesaplanm1§ gostergeler ol
maland1r. Buna ilave olarak bir�ok iilkede iiretim a§amasmdaki fiyat degi§imlerini yans1tan fiyat 
endeksleri de haz1rlanmaktad1r, ki bunun Tiirkiye'deki ornegini Oretici Fiyatlan Endeksi olu§tur
maktad1r. 

28 Fiyatt genel fiyat diizeyinden bag1ms1z olarak olu§an maddelerin dt§lanmas1yla elde edilen fiyat endekslerinin bir genel fiyat 
endeksine gore daha az oynakhk gostermesi beklenir. (TCMB (201 t -b), s. 54-57). Yapt1g1m1z hesaplamalar, beklendigi iize
re dart endeksin de TOFE'den daha az oynakhk gosterdigine i§aret etmektedir. 
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<;ER<;EVE 4.2 
Hangl tekirdek Enftasyon? 

<;:eki rdek enflasyon,  mevsimsellik arz eden ve fiyat1 piyasa dl$1 faktorlerden etkilenen ilrilnlerin d1$land1g1 fiyat 
gostergeleridir. Hangi mal ve hizmetlerin kapsam d1$mda tutulmas1 gerektigi ise bak1$ a�1sma ve ihtiyaca go
re farkhhk gosterir. Yalniz yilksek oranda mevsimsellik arz eden ilrilnler mi d1$lanmahd1r  yoksa mevsimsel dal
galanmalardan k1smen etkilenen ilrilnler de hesaplama dl$1 b 1 rak1lmah m1d 1 r? Satl$ fiyat1 piyasa $artlannca be
l irlenen enerj in in endekste d1�lanmas1 ne kadar dogrudur? Alkollil i�kiler ve tiltiln d 1$mda; kamu kesimin in ka
rarlanndan etki lenen diger ilrilnler neden kapsam d1$mda tutulmamaktad1r? Bu sorulann kesin bir cevab1 bu
lunmad1g1 gibi bunlara yeni sorular eklenmesi de milmkilndilr. 

TO IK  tarafmdan, �e$itli ihtiya�lan kar$1layabilmek ilzere dart farkh endeks hesaplanmaktad 1 r. Bunlarm han
gisin in  "�ekirdek enflasyonu" verecegi kullanicmm amacma gore degi�ebilmekle birlikte Merkez Bankasi tara
fmdan en yakmdan takip edilen endekslerin B ve C endeksleri oldugunu belirtebiliriz. 

Endeksten d1$lanan her bir ilriln grubunun etkisi farkh yonde olabilmekte, baz1 ilriln gruplanndaki fiyat ar
t1$lan TOFE geneli ile uyumlu hareket ederken, baz1 ilriln gruplan ortalamanm d1$mda fiyat artl$ ozellikleri ser
gileyebilmektedir. 

Tablo IJ.2.t'de, TOIK tarafmdan haz1rlanan TOFE i le 4 farkh Ozel Kapsamh TOFE'deki ayhk degi$imin birbi
riyle korelasyonlanni  veriyoruz. Tabloda dort siltundaki gostergeler s i ras1yla yukanda a�1klanan Ozel Kapsam
h TOFE gostergelerini ,  4. sat1 r ise herhangi bir s 1n 1 rlama olmaks1zm hesaplanan TOFE'yi gostermektedir. Orne
gin 1. siltun/3. sat1 rda yer alan hilcre, mevsimsel ilrilnler hari� hesaplanan TOFE'yle i$1enmemi$ g1da, alkollil 
i�ecekler ve tiltiln ilrilnleri hari� hesaplanan TOFE'nin a rasmdaki i l i$kiyi gostermektedir. 

B 
;i.;C/ · 

Kl�,'·; · 

TABL0 4.2.1 
6zel Kapsamh TOFE Degerleri Arasmdaki Korelasyon 

A 

0,1 1 

0,04 

0,35 

0,56 

B 

0,98 

0,9 

0,5 1 

c 

0,88 

0,48 

D 

0,64 

· . · · · ·· T<Jblodan, her bir Ozel Kapsamh TOFE serisin in  farkh ozellikler sergiledigi anla$1lmaktad1r. Ornegin mevsim
selllk g6steren ilrilnler d1$lanarak haz1 rlanan Ozel Kapsamh TOFE serisi diger seriler i le dil$ilk korelasyon gos
terirken l!jlenrnemi$ g1da ilrilnleri, enerji, alkollil i�kiler ve tiltiln ile altm hari� hesaplanan Ozel Kapsamh TOFE 
serislndeki degi$imlerin C ve D endeksi i le yakm seyrettigi gortilmektedir. TCMB tarafmdan yakmdan takip edi· 
len ve en onemli �ekirdek enflasyon gostergeleri olan B ve C endeksleri de TOFE ile onemli farkhhklar goster· 
mektedir. 
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Oretici Fiyatlan Endeksi 
Oretici Fiyatlan Endeksi (UFE), belirli bir referans donemde iilke ekonomisinde iiretimi yap1lan 
iiriinlerin ortalama fiyat diizeyini belirlemek iizere TOiK tarafmdan haz1rlanan bir fiyat endeksi
dir. Uriinlerin pazara �1kt1Si a§amadaki fiyat diizeyini yans1tmak amac1yla hesaplanan bu endeks, 
ekonominin arz tarafmdan kaynaklanan enflasyon bask1smm bir gostergesi olarak degerlendirilir. 

201 3  y1lma kadar hem yurt i�ine hem de yurt dt§ma sat1lan mallardaki fiyat degi§imini 
yans1tmak iizere tek bir zaman serisi olarak haz1rlanm1§ olan UFE, 2014 y1lmda, yurt i�ine yone
lik mallan kapsayan Yurt i�i Oretici Fiyatlan Endeksi (Yi-UFE) ve yurt dt§ma yonelik mallan 
kapsayan Yurt D1§1 Oretici Fiyat Endeksi (YD-UFE) olmak iizere ikiye aynlmt§ttr. 

Yi-DFE, belirli bir referans donemde, iiretimi iilke i�erisinde yap1lan ve yine yurt i�inde sa
t1§a konu olan sanayi iiriinlerinin, iiretimden �1k1§ a§amasmdaki fiyat diizeyini ol�en fiyat endek
sidir.29 Sanayi di§mda kalan in§aat, ticaret, turizm, ula§ttrma, haberle§me, mali kurulu§ faaliyet
leri gibi hizmet ag1rhkh sektorler ile tanm, avc1hk, ormanc1hk ve bahk�1hk sektorleri Yi-OFE'nin 
kapsam1 d1§mdad1r. Hizmetler ve tanm sektorlerinde yarat1lan katma deger toplam iiretimin 
dortte ii�iinii olu§turdugundan, Yi-OFE'nin toplam iktisadi faaliyetin yalmz bir boliimiinii kapsa
yan bir fiyat gostergesi oldugu ifade edilebilir.30 

Endeksin hesaplanmasmda esas ahnacak mal sepeti ve bunlarm ag1rhklan yine TOiK tara
fmdan haz1rlanan iiretim istatistikleri kullamlarak belirlenmekte, sanayi sektoriinde iiretimi yap1-
lan maddeler, yurt i�indeki sat1§ degerlerine gore s1ralanarak, her bir kategori i�in iiretimden yurt 
i�i satt§t en fazla olan maddeler endeks kapsamma almmaktad1r. ASirhg1 y1llara gore degi§mekle 
birlikte UFE i�inde en yiiksek ag1rhga sahip sektor imalat sanayidir (2014 y1h i�in % 87,28 ).31 

Endeks kapsammdaki maddelerin iiretici fiyatlarma ili§kin bilgiler, her aym 5. ,  15 .  ve 25. 
giinlerinde iireticilerden anket yoluyla derlenir.32 Dolay1S1yla TOFE'de oldugu gibi UFE de belir
li bir tarihteki degil referans aym genelindeki ortalama fiyat diizeyini yansltlr. Oretici fiyat1, yurt 
i�inde iiretimi yap1lan iiriinlerin, KDV, OTV ve benzeri tiiketim iizerindeki vergiler hari�, iiretici 
tarafmdan belirlenen pe§in satl§ fiyat1d1r.33 

29 Hesaplamada faaliyet smtflamast olarak NACE Rev.2, madde sm1flamas1 olarak ise CPA ve PRODCOM kullamlmaktadtr. 
30 2005 ydmdan once ekonominin arz tarafmdaki fiyat degi§imlerini tahmin etmek amactyla TOIK tarafmdan Toptan �ya Fi

yatlart Endeksi (TEFE) haztrlanmakta idi. 2005-201 3  diineminde ise bunun yerini, yine TOIK tarafmdan ayhk olarak benzer 
yiintemlerle haz1rlanan 2003 temel yilh OFE alm1§tt. Bu iki endeks arasmdaki temel fark, TEFE hesaplamasmda madde fiyat
lari iireticilerden ve toptan satt§ yapan arac1lardan derlenirken, OFE hesaplamasmda yalmzca iireticilerden elde edilen fiyat
larm kullamlmas1yd1. Dolay1s1yla TEFE'nin aksine OFE'ye toptanc1 kiirlar1 dahil degildi. 2014 y1lba§mdan bu yana ise Yurt 
D1�1 Oretici Fiyatlari Endeksi ad1yla yeni bir seri haz1rlanmaya ba§lanmt§, Oretici Fiyatlart Endeksi'nin ad1 da Yurt lc;;i Oreti
ci Fiyatlar1 Endeksi olarak degi§tirilmi§tir. Halihaz1rda yay1mlanan Yurt lc;;i Oretici Fiyatlart Endeksi 2003 temel y1lh OFE'nin 
devam1 olup iki giisterge arasmdaki ba§hca fark OFE'de tarim, avc1hk, ormanc1hk ve bahkc;;1hk sektiirlerinin de kapsam da
hilinde olmas1d1r. 2014 y1lmdan bu yana tartm iiriinleri fiyatmdaki degi§imler ise Tarim Oriinleri Oretici Fiyat Endeksi (Ta
rim OFE) yard1m1yla izlenebilmektedir. 

31 OFE ic;;indeki sektiir ag1rhklar1 TOIK tarafmdan www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=2 1 08 sayfasmda yay1mlan
maktad1r. 

32 Cari y1hn madde sepetine www.tuik.gov.tr/PrelstatisrikTablo.do?istab_id=21 09 sayfasmdan ula§1labilir. 
33 TOIK (2008-f), s. 37-38.  
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Fiyatlarm ag1rhklandmlmasmda, mallarm toplam satl§ degerlerinin toplam ciro ic;indeki 
paymdan yararlamhr. TUFE'ye benzer §ekilde Yi-DFE hesaplamasmda da zincirleme Laspeyres 
endeksi kullamlmakta, ekonominin yap1smda meydana gelen degi§melere paralel olarak iiriin 
sepeti ve madde ag1rhklan her yd gozden gec;irilmektedir. Boylece hem madde sepeti diizenli 
arahklarla giincellenmekte hem de seride devamhhk saglanm1§ olmaktad1r. Genel Yi-OFE de
gerlerinin yam s1ra ara mah, dayamkh tiiketim mah, dayamks1z tiiketim mah, enerj i ve serma
ye mah olmak iizere be§ ana sanayi grubu ic;in de endeks degerleri TDiK tarafmdan yay1mlan
maktad1r. 

Yi-OFE'yi, hesaplama yontemi ac;1smdan TUFE'den ay1ran noktalar §oyle Slfalanabilir: ilk 
olarak TUFE'nin kapsamma, tiiketime konu biitiin mal ve hizmetler dahil iken, Yi-DFE sadece sa
nayi iiretimini ic;erir. Tanm ve hizmet sektoriine ili§kin maliyetler ve buna bagh fiyat art1§larmm 
Yi-DFE iizerinde dogrudan bir etkisi bulunmamaktad1r. ikinci olarak TUFE ic;erisinde ithal edi
len mallar da yer ahrken, Yi-OFE'ye sadece yurt ic;inde iiretilen mallar dahildir. Dolay1s1yla TD
FE kur degi§imlerinden dogrudan etkilenirken, kurlarm Yi-DFE iizerindeki etkisi, iiretim girdile
rindeki ithalat oranma bagh olarak dolayh bir etkidir. Son olarak tiiketim iizerindeki vergiler TD
FE'yi etkilerken Yi-OFE'ye dahil degildir. Tam aksine tiiketim iizerindeki vergilerin artmas1, ta
lepte olu§acak dii§ii§ sonucu Yi-DFE iizerinde a§ag1 yonlii bir bask1 bile olu§turabilir. 

Yi-OFE genel anlamda bir enflasyon gostergesi olarak degerlendirilemese de (enflasyon 
gostergesi olarak hemen daima TUFE kullamhr) fiyat diizeyi iizerindeki maliyet bask1sm1 olc;en 
bir gosterge olarak yakmdan takip edilmektedir. Bunun temel gerekc;esi maliyet art1§larmm once 
iiretici fiyatlarma yans1yacag1, bu art1§larm da ancak bir sonraki a§amada tiiketiciye aktanlacag1 
beklentisidir. Ornegin bir tiiketim mah olmayan yass1 c;elikteki fiyat art1§lan ilk olarak yalmz Yi
UFE'ye yansir. Ancak artan c;elik fiyatlan, bu iiriinii girdi olarak kullanan beyaz e§ya ya da oto
mobil iireticilerini de fiyatlanm art1rmaya zorlayacak, bu iiriinlerin fiyatlanndaki art1§ da TD
FE'yi yukan yonlii etkileyecektir. Yatmm mallan ve ara mallardaki fiyat arti§lan, iiretim maliyet
lerinin artmas1 ve bu maliyet bask1smm bir sonucu olarak peyderpey TUFE'ye de yans1r. Buna go
re Yi-OFE'deki geli§meler TUFE'nin de gelecekteki yoniinii belirleyen etkenlerden biri olarak de
gerlendirilir. 34 

2006 y1lmdan giiniimiize TDFE ve Yi-OFE seviyelerine Grafik 4.1 'de yer verilmi§tir. K1sa 
vadede TDFE ile Yi-OFE birbirine paralel hareket etmese de tablodan uzun vadede her iki endek
sin de aym geli§imi takip ettigi izlenebilmektedir. Grafikte dikkat c;eken bir diger nokta ise Yi
UFE'nin TUFE'den daha fazla oynakhk gostermesidir. Bu gozlem, tiiketici fiyatlarmm daha kat1 
olduguna, buna kar§m ana mamul mal fiyadarmm piyasa §artlarma gore daha serbestc;e dalgalan
d1gma i§aret etmektedir. Bunlara ilave olarak gec;mi§ donemler incelendiginde Yi-OFE'nin de 
onemli olc;iide mevsimsellik gosterdigi, ydm ilk dort aymda yiiksek seyreden fiyat art1§larmm iz
leyen donemlerde daha dii§iik seviyelerde gerc;ekle§tigi anla§1lmaktad1r. 

34 Tiirkiye iirneginde, hem uzun hem de k1sa diinemde OFE'den TOFE'ye dogru bir nedensellik ili§kisi bulundugunu one siiren 

bir �ah§ma i�in bkz. Sara�-Karagiiz (20 1 0) .  
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GRAF1K 4.1 
TOFE ve OFE (logaritmik ol�k) 
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Kaynak: TOiK. 

UFE kapsammda 2014  y1lmda hesaplanmaya ba§lanan bir diger fiyat gostergesi ise Yurt 
01§1 Uretici Fiyat Endeksi'dir (YD-UFE).  Dike ekonomisinde iiretimi yapilan ve yurt d1§ma sat1§a 
konu olan iiriinlerin iiretici fiyatlarmdaki degi§imini ol�mek iizere hesaplanan YD-UFE, imalat ile 
madencilik ve ta§ ocak�1hgmda ihracata konu olan mallar arasmdan se<;ilen bir sepetin FOB satl§ 
bedelleri iizerinden degerlenmesi ile hesaplanmaktad1r. Anket arac1hg1yla derlenen fiyatlarla olu§
turulan endeksin sonu<;lan her aym 20'sinde yay1mlanmaktadu. 

Bu noktaya kadar inceledigimiz fiyat gostergelerinin ortak noktas1, piyasadaki mal ve hiz
metler arasmdan se<;ilmi§ belirli bir sepetin fiyat hareketleri izlenerek hesaplanan gostergeler ol
malanyd1. Fiyat degi§imlerinin fiyat endeksleri kullamlarak izlenmesinin gerek<;esinin, biitiin fi
yatlarm izlenmesinin imkans1zhg1 oldugundan daha once bahsetmi§tik. Aslmda uygulamada ol
masa da en azmdan teoride, iiretilen biitiin iiriinlerin fiyat degi§imlerini dikkate alan bir fiyat gos
tergesi mevcuttur: GSYH deflatorii. 

GSYH Deflatorii 
GSYH deflatorii, se<;ilmi§ bir iiriin sepetinde degil, iiretimin tiimiinde ger<;ekle§en ortalama fiyat 
art1§m1 ol<;meyi hedefleyen bir fiyat gostergesidir. 2 Milli Gelir Gostergeleri boliimiinde daha on-
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ce inceledigimiz iizere GSYH cari yilm fiyatlanyla ve belirli bir sabit y1hn fiyatlanyla ayn ayn he
saplamr. i§te bu iki gosterge arasmdaki oran, GSYH deflatorii olarak adlandmlan, her bir donern 
i�in genel fiyat diizeyindeki degi§irni gosteren bir endeks degerini verrnektedir. 

Diger fiyat endekslerinden daha kapsarnh olmasma ragrnen, GSYH deflatoriiniin bir enf
lasyon ol�iisii olarak yaygm kullamrnmm oniinde ii� engel bulundugunu soyleyebiliriz. ilk ola
rak, fiyat endeksleri ayhk olarak hesaplamrken, GSYH verileri �eyreklik donemlerde hesaplan
makta, dolay1s1yla GSYH deflatoriine de ancak ii�er ayhk donemlerde ula§ilabilrnektedir. ikin
cisi, TOiK tarafmdan yay1mlanan fiyat endeksleri referans donerni takip eden aym ilk haftasm
da a�1klamrken, GSYH verileri ancak referans ii� ayhk donernin bitiminden yakla§tk ii� ay son
ra yay1mlanmaktadir. Son olarak a�1klanan her yeni GSYH tahrniniyle birlikte ge�rni§ donern is
tatistiklerinde de giincellemeye gidilmekte, boylece GSYH deflatoriiniin ge�rni§ donern verileri 
de giincellenrni§ olmaktad1r. Bu ozelliklere sahip bir gosterge olarak GSYH deflatorii, piyasamn 
h1zh veri ihtiyacma cevap verememekte ve daha �ok uzun donemli analizlerde kullamrn alam 
bulmaktadir. 

2009 ternel y1lh GSYH serileri kullamlarak elde edilen y1lhk bazda deflator degerleri Tab
lo 4.3 'te yer alrnaktad1r. Tabloya gore TOFE 1 999-2003 donerninde her yd GSYH deflatoriinden 
daha h1zh artt§ kaydetmi§tir.35 2004 yilmdan giiniirniize kadar olan donernde ise, iki gosterge da
ha dengeli bir geli§irn sergilemi§tir. 

Sabit fiyatlarla ve cari fiyatlarla GSYH'nm aym alt kmhrnlarla haz1rlanrnas1 sayesinde def
lator, her bir alt sektor i�in ayn ayn da hesaplanabilir. Sektorel bazda deflatore ula§rnak i�in yap
rnam1z gereken, GSYH deflatoriinde oldugu gibi, her bir alt sektorde cari fiyatlarla yarat1lan kat
rna degeri, yine aym sektor i�in hesaplanan hacirn endeksine bolrnekten ibarettir. Ornek olarak, 
tanm, ormanc1hk ve bahk�1hk sektorii ile imalat sektorii i�in hesaplanan deflator degerleri Gra
fik 4.2'de kar§1la§tmlmaktad1r. Grafikte iki sektordeki fiyat arti§larmm 1 998-2002 donerninde 
ba§a ba§ seyrettigi, bu tarihten sonra ise tanrn sektoriindeki fiyatlarm irnalat sanayine gore daha 
h1zh artt§ kaydettigi goriilrnektedir. 

Her ne kadar GSYH deflatorii, iiretilen biitiin mal ve hizrnetlerin fiyatlanm, iiretirn rnikta
n ol�iisiinde dikkate alan bir gosterge olarak tammlansa da, GSYH deflatoriiniin hesaplama yon
temi a�1smdan uygulamada, orneklem yontemlerine dayanan diger fiyat endekslerinden �ok fark
h olmad1gm1 bu noktada belirtmeliyiz. 

Kurarnsal olarak GSYH deflatoriiniin hesaplanabilrnesi i�in ilk olarak iilkede iiretilen her 
bir nihai rnal ve hizrnet i�in toplarn iiretirn rniktarmm o rnal ve hizrnetin piyasa fiyat1yla �arpila-

35 Bu farkm, 1 994 temel y1lh TOFE'de kullamlan yiintemin bir sonucu olarak ortaya c;1kan ikame etkisinden kaynaklanml§ ola
bilecegini dii§iiniiyoruz. lkame etkisi, tiiketicilerin fiyat1 daha h1zh artan bir mal yerine onu ikame edebilecek bir diger mah 
kullanmalar1 sonucunda ortaya c;1kar. (Fil iztekin (2007)). Madde sepetinin giincellenmemesi halinde, fiyat1 daha h1zh artan 
mallara, madde sepetinde olmas1 gerekenden daha fazla ag1rhk veri lmi§ olmakta ve enflasyon oldugundan daha yiiksek iil
c;iilmektedir (bkz. <;:erc;eve 4.1 ) . 2003 temel y1lh TOFE'de zincirleme Laspeyres endeksi kullamhrken 1 994 temel y1lh TO
FE'de sabit y1lh Laspeyres endeksinin kullamlm1§ olmas1, ikame etkisine bagh olarak eski endekste enflasyonun oldugundan 
daha yiiksek giiriinmesine neden olmu§ olabilir. 
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TABL0 4.3 
GSYH Deflatorii ve Degi1im Oranlan 

Cari fiyatlarla Sabit fiyatlarla GSYH GSYH degi1im Ytlhk TOFE TOFE degi1im 
GSYH• (a) GSYH• (b) deflatorii (alb) oram % ortalamas1 oran1 % 

1 998 71 . 892,90 71 ,07 100,00 100 
1999 1 07. 1 64,35 68,66 154,29 54,29 1 64,87 64,87 
2000 170.666,71 73,22 230,42 49,34 255,41 54,92 
2001 245.428,76 68,85 352,36 52,92 394,35 54,40 
2002 359.358,87 73,28 484,76 37,57 571 ,66 44,96 
2003 468.015 , 15  77,39 597,81  23,32 716,27 25,30 
2004 577.023,50 84,85 672,22 12,45 792,08 10,58 
2005 673.702,94 92,50 71 9,98 7,10  872,39 10,14 
2006 789.227,56 99,07 787,45 9,37 964,08 1 0,51 
2007 880.460,88 104,06 836,41 6,22 1 048,5 8,76 
2008 994.782,86 1 04,94 937,09 12,04 1 . 1 57,98 10,44 
2009 999. 1 9 1 ,85 1 00,00 987,71 5,40 1 .230,39 6,25 
2010 1 . 1 60.01 3,98 108,49 1 .056,97 7,01 1 .335,79 8,57 
201 1  1 .394.477,17  120,54 1 . 143,52 8,1 9 1 .422,24 6,47 
2012 1 .569.672,1 1 1 26,32 1 .228,35 7,42 1 .548,70 8,89 
201 3  1 .809.71 3,09 137,04 1 .305,36 6,27 1 .664,75 7,49 
2014  2.044.465,88 144,12  1 .402,23 7,42 1 . 8 12 , 15  8,85 
2015 2.337.529,94 152,86 1 .5 1 1 ,67 7,80 1 .95 1 , 1 6  7,67 

( • )  Milyon TL. 
Kaynak: TOtK. 

rak cari GSYH'mn hesaplanmas1 ve yine her bir mal ve hizmetin sabit bir ytl fiyatlanyla <;arp1lma
s1yla sabit fiyatlarla GSYH'nm elde edilmesi gerekir. Bu iki gostergenin birbirine oram GSYH def
latoriinii verecektir. 

Oysa 2 Milli Gelir Hesaplart boliimiinde de belirtildigi iizere GSYH hesaplamalarmda 
geni§ ol<;iide tahmin yontemine ba§vurulur. Bunun yam s1ra zincirleme hacim endeksiyle GS
YH hesaplamasmda fiyat etkilerinden anndirma i§lemi her bir iiriin i<;in tek tek yap1lmamak
ta, zincirleme hacim endeksi, cari fiyatlarla GSYH istatistiklerinin <;e§itli fiyat endeksleri kul
lamlarak fiyat etkilerinden anndmlmas1 yoluyla hesaplanmaktadir.36 Sonu<; olarak sabit ve 
cari fiyatlarla GSYH hirer tahmin oldugu gibi, hesaplanan GSYH deflatorii istatistigi de uy
gulamada k1smen orneklem yontemine dayanan bir tahminden ibarettir. Bu a<;1dan bakild1-
gmda GSYH deflatoriine, fiyat endekslerine nazaran daha yiiksek giivenilirlik atfetmek dog
ru olmaz. 

Bunun dt§mda GSYH deflatoriiniin yontemsel a<;1dan diger fiyat gostergeleriyle kar§1la§t1-
nlmas1 halinde ortaya <;tkan benzerlikler ve farklar §6yle s1ralanabilir. 

36 Birle�mi� Milletler (2003), s. 1 08-1 1 2. 
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GRAFiK 4.2 
T anm, Onnanahk ve Bahk�hk Sektorii ile imalat Sektorii i9n Hesaplanan Gayrisafi Histla Deflatorleri 

1 .400 

1 .200 

1 .000 

800 

600 

400 

200 

00 0\ 0 ..... N ,.,., """ � \0 ('-.. 00 0\ 0 ..... N ,.,., """ � 
0\ 0\ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
0\ 0\ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... N N N N N N N N N N N N N N N N 

e== Tanm, ormanc1hk ve babkc;1hk - lmalat sanayi 

Kaynak: TOiK. 

GSYH deflatorii, iiretim odakh bir endeks olmas1yla TOFE'den �ok OFE'ye yakm bir fiyat 
gostergesidir. TOFE, nerede iiretildigine bak1lmaks1zm tiiketime konu biitiin mal ve hizmetleri 
kapsarken GSYH deflatorii yalmz yurt i�indeki iiretime odaklamr. Dolay1s1yla GSYH deflatorii 
kur degi§imlerinden dogrudan etkilenmemekte, ithalat maliyetinin deflator iizerindeki etkisi, ithal 
edilen iiretim girdilerinin miktarma bagh olarak dolayh yoldan ger�ekle§mektedir. GSYH defla
toriinii OFE'den ay1ran onemli bir fark ise, OFE'nin aksine GSYH deflatoriiniin sanayi iiriinleri 
yanmda hizmet ve tanm sektorlerini de kapsamas1d1r. 

TOFE'nin hesaplanmasmda kullamlan mal sepetine dahil mallar ortalama bir tiiketicinin 
tiiketim kahplarma gore ag1rhklandmhrken, GSYH deflatoriindeki ag1rhklar cari y1l iiretimi ile 
orant1hdir. Ornegin toplam geliri biiyiik ol�iide petrol iiretimine bagh bir iilkede, GSYH deflato
riindeki degi§im petrol fiyatlarma bagh geli§ir. Tiiketim mallarmdaki fiyat degi§imlerinin petrol 
fiyatlanna paralel seyretmemesi halinde ise bu tiir bir ekonomide TOFE ve GSYH deflatorii fark
h egilimler sergileyebilecektir. K1saca bir iilkenin iiretim yap1s1 ile tiiketim kahplan ortii§tiigii ol
�iide TOFE ile GSYH deflatorii arasmdaki fark da kii�iik olacakt1r. 
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GSYH deflatorii ile OFE arasmdaki diger bir fark ise tiiketim vergilerinin OFE hesaplama
larmda kullamlan fiyatlara dahil edilmemesine kar§m, piyasa fiyatlan iizerinden hesaplanan GS
YH verilerinin dolayh vergileri de ii;ermesidir. 

istanbul Ticaret Odas1 Tarafmdan Yaytmlanan Fiyat Endeksleri 
Resmi nitelik ta§tmasa da, referans donemi takip eden aym ilk giinii yay1mlanan istanbul Ticaret 
Odas1 ( iTO) fiyat endeksleri, aym iii;iinde yay1mlanan TOFE ve Yi-OFE verilerine gore erken 
ai;1klanan bir gosterge olarak kullamctlarca yakmdan takip edilmektedir. Gei;mi§i 1 927 y1lma ka
dar giden bu endeks i;ah§mas1, Tiirkiye'de iktisadi istatistik geli§tirme baglammda da oncii bir rol 
iistlenmi§tir. 

Giiniimiizde istanbul Ticaret Odas1 tarafmdan haz1rlanan fiyat endeksleri her ay 

- istanbul Ocretliler Gei;inme lndeksi ve 
- Toptan E§ya Fiyatlan lndeksi 

olmak iizere iki ba§hk altmda hesaplanarak yay1mlanmaktad1r. Bu gostergelerden ilki yontem ai;1-
smdan kabaca TOFE'ye kar§thk gelirken ikincisi kapsam olarak, yay1mlanmasma son verilmi§ 
olan TEFE ile benzerlik gosterir. istanbul Ocretliler Gei;inme Endeksi'nin TUFE'den onemli fark1 
ise yalmz istanbul'dan derlenen fiyatlarla olu§turulmas1d1r.37 

Halihaztrda ayhk olarak yay1mlanmakta olan 1 995 temel y1lh istanbul Ocretliler Gei;inme 
Endeksi; gida, konut, ev e§yas1, giyim, saghk ve ki§isel bak1m, ula§ttrma ve haberle§me, kiiltiir ve 
egitim harcamalan ile diger harcamalar alt kmhmlarmda haz1rlanmaktad1r. Endekste kapsanan 
madde sepeti, aile biiti;esi anketiyle elde edilen, ortalama bir ailenin tipik tiiketim harcama kalem
lerine ili§kin bilgilerle olu§turulmu§tur. 

Ayhk yay1mlanan diger endeks olan 1 968 temel y1lh Toptan E§ya Fiyatlan Endeksi ise; gi
da maddeleri, i§lenmemi§ maddeler, madenler, mensucat, in§aat malzemeleri, yakacak ve enerj i 
maddeleri ile kimyevi maddeler alt kmhmlarmda haz1rlanmaktad1r. 

2003 ytlmdan giiniimiize istanbul Ocretliler Gei;inme Endeksi ile TOFE'deki degi§im Gra
fik 4.3 'te kar§ila§tmlmaktadtr. Graikten, istanbul Ocretliler Gei;inme Endeksi'nin TOFE'den da
ha fazla oynakhk gosterdigi, daha fazla mevsimsellik sergiledigi ve uzun donemde TOFE'den da
ha h1zh artt1gi gozlemlenmektedir. istanbul Ocretliler Gei;inme Endeksi'nin daha h1zh artmasmm, 
bu boliimiin 35 no.lu dipnotunda da bahsettigimiz, iTO tarafmdan madde sepetinin giincellen
memesine bagh ortaya i;1kan ikame etkisinden kaynakland1g1 dii§iiniilmektedir.38 

37 Istanbul Ocretliler Gec;inme Endeksi yalmz lstanbul'dan derlenen fiyatlarla olu§turulurken, Toptan qya Fiyatlar1 Endek
si'nde 94 maddeden 15 madde ic;in Istanbul dt§mdan da fiyat derlenmektedir. Giizel ( 1 998 ) .  

38 201 4-201 6  doneminde Istanbul Ocretliler Gec;inme Endeksi % 30 ,  TOFE-istanbul endeksi ise % 26 anm1§t1r. 
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GRAFiK 4.3 
istanbul Ocretliler Ge�e Endeksi ve TOFE Kaqda1tumas1 (logaritmik Ol�k) 
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Kaynak: ITO, TOIK. 

-====- Istanbul Ocretliler Ge�inme Endeksi 

Di GER BAZI FiY AT ENDEKSLERi 

- TOFE 

Yukanda inceledigimiz genel fiyat endekslerinin yamnda istatistik iireten kurulu§larca, belirli iire
tim alanlan ve farkh piyasalar bazmda haz1rlanm1§ ya da belirli sosyal kesimlerin ge�im standart
lanm gosteren i;e§itli fiyat endeksleri de haz1rlanarak yay1mlanmaktad1r. Bu endekslerin onem de
recesi kullamcmm ilgi alamna gore degi§mekle birlikte, belli ba§h diger fiyat endeksleri olarak 
§unlar s1ralanabilir: 

Tanm Orunleri Oretici Fiyat Endeksi 
<;ifti;inin iireterek piyasaya siirdiigii iiriinlerin ilk el satl§ fiyatlarmdaki degi§imi izleyebilmek 
amac1yla TOiK tarafmdan ayhk olarak haz1rlanan Tanm Oriinleri Oretici Fiyat Endeksi, tanm, 
ormanc1hk ve bahki;1hk sektorlerinden derlenen fiyat verileriyle olu§turulmaktad1r. Endeksin he
saplanmasmda kullamlan sepet, yine TOiK tarafmdan belirlenen iiretim miktarlarma gore olu§tU
rulmakta ve tanm iiretiminin yap1smdaki degi§ime gore giincellenmektedir.39 

39 TOIK (2008-g), s. 24-34. 



flyat g6stergeleri 169 

Tanm Uriinleri Uretici Fiyat Endeksi, tiiketicilerin kaqda§t1klan fiyatlan degil, tanm iiriin
lerinin iiretim fiyatlanm yans1tmakta, dolay1s1yla tanm iiriinlerinde ya§anan enflasyondan �ok, 
�ift�ilerin iiretimleri kar§1hgmda ellerine ge�en fiyatlara yonelik bir gosterge te§kil etmektedir. En
deks, �ift�ilerin diger iiretici kesimlere kar§I nispi refah diizeyi hakkmda fikir elde etmek amac1y
la da kullamlabilir. 

Bina in§aatl Maliyet Endeksi 
Bina in§aat1 Maliyet Endeksi TDiK tarafmdan, in§aatta kullamlan girdilerin donemlere gore ma
liyet degi§imini ol�mek amac1yla hazirlanmaktadu.40 in§aat yatmm1 yapanlarm kar§da§t1gi enf
lasyon, bu endeksle takip edilebilir. 

Endeks, toplam in§aat maliyetinin yam Sira, in§aat faaliyetlerinin alt kmhmlan bazmda da 
hesaplanmaktad1r. D�er ayhk donemlerde yay1mlanan endeks i�in fiyatlar, ilgili donemin son ay1-
nm 15 .  giiniinde derlenmektedir. 

Di§ Ticaret Birim Deger Endeksi 
Di§ ticarete konu olan mallarm fiyat degi§imlerini vermek iizere TUiK tarafmdan ayhk olarak 
Di§ Ticaret Birim Deger Endeksleri haz1rlanmaktad1r. Bu kapsamda olu§turulan ihracat Birim 
Deger Endeksi ile ithalat Birim Deger Endeksi'ni 6 Uluslararasz Ekonomi boliimiinde inceleye
cegiz. 

Yukanda Dretici Fiyat Endeksi ba§hginda bahsettigimiz Yurt D1§1 Dretici Fiyat Endeksi 
(YD-UFE) de bir tiir di§ ticaret fiyat endeksi olarak degerlendirilebilir. 

Konut Fiyat Endeksi 
Tiirkiye konut piyasasmdaki fiyat degi§imlerinin takip edilmesine yonelik olarak, Mart 2012'den 
bu yana TCMB tarafmdan iilke genelini kapsayan Konut Fiyat Endeksleri yay1mlanmaktad1r. 

Bu kapsamda TCMB tarafmdan Tiirkiye Konut Fiyat Endeksi, Tiirkiye Yeni Konutlar Fi
yat Endeksi ve Hedonik Konut Fiyat Endeksi olmak iizere ii� farkh endeks hesaplanmaktadu. 
Tiirkiye Konut Fiyat Endeksi'nin hesaplanmasmda yap1m ydma bakdmaksmn, sati§a konu olan 
tiim konutlar kapsam dahilindeyken, Tiirkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi'ne yalmzca, i�inde bu
lunulan yd ile bir onceki y1l yap1lm1§ olan konutlar dahil edilmektedir. Hedonik Konut Fiyat En
deksi ise konutlardaki kalite etkisinden armdmlm1§ fiyat degi§imlerini yans1tmak iizere hesaplan
maktad1r. Endekslerin haz1rlanmasmda bireysel konut kredisi talebiyle kredi veren kurulu§lara 
yapilan ba§vurular Sirasmda diizenlenen degerleme raporlanndaki konut degerleri kullamlmakta
d1r. 41 Her iki endeksin bolgesel bazda alt endeksleri de mevcuttur. 

Konut fiyat endeksi bir iiretim ya da tiiketim malmdan �ok bir varhgm fiyat geli§imini ver
mesiyle diger fiyat endekslerinden aynlmaktadu. Konut fiyatlanmn artmas1 servet etkisiyle tiike-

40 Bina ln§aat Maliyet Endeksi, Metaveri, TOIK. 
41 TCMB (e) .  
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tim ve yatmm harcamalan iizerinde pozitif etki yapt1gmdan, bu endeksteki geli§im biiyiime per
formans1yla da ili§kilendirilebilir. 

ENFLASYON BEKLENTiSi 
Enflasyon, beklentilerden en fazla etkilenen makro iktisadi degi§kenlerin ba§mda gelir. Enflasyon 
beklentilerinin iyi yonetilmesi enflasyonla miicadelenin de onemli bir par�asm1 te§kil etmekte, bu 
anlamda dogru politika onlemlerinin belirlenmesi, enflasyon beklentilerinin dogru ol�iimlenmesi 
ve degerlendirilmesini gerektirmektedir. 

Beklentiler ile enflasyon arasmdaki ili§ki, piyasa kat1hmc1larmm fiyatlama davram§larma 
bagh olarak ortaya �1kar. Genel fiyat diizeyinde ve talep yap1smda bir artl§ yokken fiyatlarm art
tmlmas1 satI§ performansm1 olumsuz etkileyeceginden, iiretici ve sat1c1lar ancak enflasyonun art
masmm beklendigi ortamda sat1§ fiyatlanm yiikseltmeyi goze alabilirler. Benzer §ekilde fiyat dii
zeyinin artmasm1 bekleyen iicretliler daha yiiksek iicret artI§I talep edecek, boylece artan iicret ge
liri, talep artI§I yoluyla fiyat art1§ bask1s1 olarak piyasaya yans1yacakt1r. Karar ahc1larm fiyatlan 
gelecekteki beklentilerine gore §ekillendirmeleri, bizzat enflasyon beklentisinin kendisinin enflas
yona yol a�abilmesi sonucunu dogurmakta, beklentilerin kendisi, beklentinin ger�ekle§mesini te
tikleyen bir etken haline gelmektedir. 

Merkez bankalan, fiyat istikranm korumada beklenti yonetiminin onemine binaen, ka
rar ahc1larm enflasyon beklentilerini yakmdan izleme ihtiyac1 duyarlar.112 TCMB tarafmdan, 
ekonomideki belli ba§h degi§kenler konusunda karar ahc1larm beklentilerini ol�mek amac1yla 
ayhk olarak diizenlenen Beklenti Anketi'nde, kat1hmc1lara faiz oranlan, doviz kuru, biiyiime 
h1z1 gibi �e§itli temel gostergeler yamnda, gelecekteki enflasyonla ilgili beklentileri de sorulmak
tadir .113 Anket kat1hmcilan, finansal ve reel sektorde karar ahc1 pozisyondaki ki§iler ile profes
yoneller ve yabanc1 finansal kurulu§larm yetkilileri arasmdan se�ilmekte, boylece anket sonu�
lan ortalama vatanda§m beklentilerinden �ok uzman gorii§lerini yans1tan bir gosterge niteligi 
kazanmaktadir. 

Beklenti Anketi'nde beyan edilen beklentilerin ne oranda ger�ekle§tigi hakkmda bir ipucu 
vermesi amac1yla Grafik 4.4'te ayhk anketlerden elde edilen y1lhk TOFE art1§ beklentisi ile y1l so
nunda ger�ekle§en TOFE artl§ oranlan kar§ila§tmlmaktadir. Heniiz kamuoyunun enflasyonun 
dii§ecegine ikna edilemedigi 2004 yilmda beklentilerin yil sonu ger�ekle§mesinin iizerinde seyret
tigi, ilerleyen y1llarda beyan edilen beklentilerin ise y1l sonu ger�ekle§meleriyle daha uyumlu oldu
gu goriilmektedir. 2005, 2009, 2010 ve 2012 y11larmda y1l ba§1 beklentileri yil sonu ger�ekle§me
lerinin iizerinde olu§mU§ken, incelenen donem i�inde diger y11larda beklentiler y1l sonu ger�ekle§
melerinin altmda kalmi§tir. Bununla birlikte anketlerde beyan edilen oranlarm anket kat1hmc1la
rmm ger�ek beklentilerini yans1tmayabilecegi, ki§ilerin beyanlarmdan �ok eylemlerinin dikkate 
almmas1 gerektigi gozden ka�mlmamahd1r. 

112 Lyziak (201 0) .  
113 Beklenti Anketini daha once incelemi�tik. Beklenti Anketi verilerine http://evds.tcmb.gov.tr/ sayfasmdan ula�1labilir. 
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Enflasyon beklentilerine ili§kin diger bir bilgi kaynag1 ise tiiketicilerin gelecek 12 ayhk do
nemde fiyatlarm nas1l degi§ecegine ili§kin beklentilerine <lair bir soruyu da i�eren Tiiketici Egilim 
Anketi'dir (bkz. s. 121 ,  14. no.tu soru) .  Uzman ki§ilerce olu§turulmu§ bir beklentiden �ok ortala
ma tiiketici alg1s1m yans1tan bu gostergenin, ge�mi§te her zaman ger�ekle§en enflasyondan daha 
yiiksek beklenti seviyesine i§aret etmesi dikkat �ekicidir. Bu durum tiiketicilerdeki karamsar enf
lasyon �eklentilerinin kmlamad1gma i§aret edebilecegi gibi tiiketicilerin fiyat diizeyi alg1smm ol
�iilen seviye ile ortii§medigi §eklinde de yorumlanabilir. 

GRAF1K 4.4 
Yd Sonu TOFE Beklentisi ve TOFE•ye GOre Ydbk Enflasyon 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

\D ..... 
' ..... """ 0\ N "> N "> 

' ..... ' 

V, \D \D  '
l'-

0 0 0 \D 0 
0 0 0 0 0 
N N N 0 N 

N 

0 ""' 00 \D ..... 
' 00 00 0\ 0\ 

I'- 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 N N N N 
N 

= Ytlsonu nlFE beklenrisi 

Kaynak: TOlK, TCMB. 

VERiYE ERiSiM 

Tiiketici Fiyatlan Endeksi (TUFE) 
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TOFE verileri her ay TOiK tarafmdan, referans ay1 takip eden aym 3. giinii (aym ii�ii tatil giinii
ne geliyorsa, takip eden ilk i§ giinii) saat 1 0.00'da haber biilteni ile a�1klamr. En son haber biilte
ni ile ge�mi§ donem istatistiklerine http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1014  sayfasmdan 
ula§ilabilmektedir. 
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Genel endeksin yam stra �e§itli madde gruplan i�in de endeks degerleri hesaplanmaktadu. 
Bu kapsamda 55 farkh madde grubu i�in endeks degerlerine www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo. 
do?istab_id=652 sayfasmdan ula§1labilir. 

TOFE sepetindeki ortalama madde fiyatlan www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_ 
id=653 sayfasmda, bu tirtinlerin ag1rhklan ise www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_ 
id=99 1 sayfasmda yer almaktad1r. 

Halihaz1rda yay1mlanmakta olan 2003 temel y1lh TOFE serisinin yanmda http://www.tu
ik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1014  sayfasmdan, bundan once haz1rlanm1§ olan diger TOFE seri
lerine de ula§1labilmektedir. Tablo 4.4'te yer verilen tarih arahklarmda hesaplanm1§ olan bu gos
tergeler, farkh yontem ve kapsamlarla haz1rland1gmdan birbirinin devam1 olarak degerlendirilme
melidir.44 

Fiyat endeksi 

1 978-79 temel y1lh TOFE 
1 987 temel yilh TOFE 
1 994 temel yilh TOFE 
2003 temel yilh TOFE 

TABL0 4.4 
Tiiketici Fiyat Endeksleri 

Hesaplandigt tarih aral1g. 

Ocak 1 982 - Arahk 2005 
Ocak 1988  - Arahk 2005 
Ocak 1 994 - Arahk 2005 

Ocak 2003 - . . .  

TOFE i�erisinde temel g1da maddeleri en btiytik ag1rhga sahip kategori olarak one �1kmak
tad1r. Bu anlamda istanbul Ya§ Meyve ve Sebze Hali'nin http;//www.ibb.gov.tr/sites/haller/tr-TR/ 
Pages/Anasayfa.aspx sayfasmda, Hal Fiyatlart ba§hg1 altmda yay1mlanan gtinltik fiyatlar, TOFE 
beklentisi olu§turmada olduk�a faydahd1r. 

Avrupa tilkelerindeki ttiketici fiyatlanmn kar§Ila§tmlabilirligine yonelik bir standart sagla
mak tizere Eurostar tarafmdan yay1mlanan HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) ttike
tici fiyatlanm yans1tan bir diger gosterge olarak izlenebilir. Kapsam olarak TOFE'ye denk gelen 
ve TOiK tarafmdan Eurostat'a gonderilen veriler kullamlarak hesaplanan HICP degerlerine 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_midx&lang=en sayfasmdan 
ula§1labilir. 

Ozel Kapsamh TOFE ((:ekirdek Enflasyon) 
TOFE ile beraber a�1klanan ozel kapsamh TOFE'nin ge�mi§ donem verilerine www .tuik.gov.tr/ 
PrelstatistikTablo.do?istab_id=648 sayfasmdan ya da TCMB'nin veri dag1t1m sistemi olan http:// 
evds.tcmb.gov.tr/ sayfasmdan ula§Ilabilir. 

44 Daha eski veriler TOIK sayfasmda yer almamakla birlikte bu endeks verilerine TOlK'in basth yaymlarmdan ula§t labilir. 
!lave olarak, 15 .  yiizy1l ortasmdan giiniimiize kadar gelen degerli bir fiyat endeksi c;ah§mast ic;in bkz. Pamuk (2000) .  
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Dretici Fiyatlan Endeksi 
Yi-OFE verileri de her ay TOFE verileriyle beraber TOiK tarafmdan, referans ay1 takip eden aym 
3 . giinii (aym ii\ii tatil giiniine geliyorsa, takip eden ilk i§ giinii) haber biilteni ile a\tklamr. En son 
haber biilteni ile ge\mi§ donem verilerine http://www .tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1076 sayfa
smdan ula§tlabilir. 

Bunun yam sira sektorlere gore endeks degerleri www.tuik .gov.tr/PrelstatistikTablo. 
do?istab_id=662 sayfasmda, sepette yer alan ortalama madde fiyatlarma www .tuik.gov.tr/Prels
tatistikTablo.do?istab_id=663 sayfasmda, ana sektor agirhklanna ise www.tuik.gov.tr/Prelstatis
tikTablo.do?istab_id=2108 sayfasmda yer verilmektedir. 

Her aym 20'sinde yay1mlanan YD-OFE'nin ge\mi§ degerlerine ise http://www.tuik.gov.tr/ 
PreTablo.do?alt_id= 1099 sayfasmdan ula§tlabilir. 

2006 y1lmda yay1mlanmaya ba§lamt§ olan OFE'den once TOiK tarafmdan k1smen benzer 
kapsamda toptan e§ya fiyatlan endeksi (TEFE) hesaplanmaktayd1. Hangi donemlerde yay1mlan
d1klan Tablo 4.S 'te gosterilen ge\mi§ donem TEFE degerlerine yine http://www .tuik.gov.tr/Pre
Tablo.do?a1Ud=1 076 sayfasmdan ula§tlabilir. TOFE'de oldugu gibi farkh iiretici fiyat endeksle
rinin de birbirinin devam1 olmad1g1 unutulmamahd1r. 

TABL0 4.5 
Toptan E1ya Fiyat Endeksleri ve Oretici Fiyat Endeksi 

Fiyat endeksi 

1981  temel ytlh TEFE 
1987 temel ytlh TEFE 
1 994 temel y1lh TEFE 
2003 temel ytlh OFE 

GSYH Deflatorii 

Hesaplanchgi tarih arahgi 

Ocak 1982 - Arahk 2004 
Ocak 1988  - Arahk 2004 
Ocak 1 994 - Arahk 201 3  

Ocak 2003 - . . .  

GSYH deflatorii serisi, TL iizerinden cari fiyatlarla GSYH verilerinin zincirleme hacim endeksine 
boliinmesiyle hesaplanmaktad1r. GSYH serilerine ula§tlabilecek kaynaklar sayfa 75-76'da veril
mektedir. 

iTO T arafmdan Yayunlanan Fiyat Endeksleri 
iTO tarafmdan haz1rlanan Toptan E§ya Fiyatlan Endeksi ve istanbul Ocretliler Ge\inme Endek
si, referans ay1 takip eden aym ilk giinii a\tklanmaktadir. 

Ge\mi§ donem verileri ile en son haber biiltenine iTO'nun http://www .ito.org.tr sayfasm
da Bilgi Bankasi I istatistiki Veriler I Fiyat indeksleri ba§hgmdan, zaman serisi §eklindeki ge\mi§ 
donem verilerine ise TCMB'nin veri dagltlm sistemi olan http://evds.tcmb.gov.tr/ sayfasmdan ula
§tlabilmektedir. 
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Diger Fiyat Endeksleri 

Tanm Sektorit Uretici Fiyatlan Endeksi: 
TOiK tarafmdan ayhk olarak yay1mlanan Tanm Oriinleri Oretici Fiyatlan Endeksi ile �ift�i

nin eline ge�en fiyatlara http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=l 101  adresinden ula§ilabilir. 

Bina in§aah Maliyet Endeksi: 
TOiK tarafmdan �eyreklik donemlerde haz1rlanan Bina in§aat1 Maliyet Endeksi degerleri 

www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id= 1 559 sayfasmda yer almaktad1r. 

Dt� Ticaret Birim Deger Endeksleri: 
TOiK tarafmdan ayhk olarak yay1mlanan di§ ticaret birim deger endeksi verilerine www. 

tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=669 sayfasmdan ula§ilabilmektedir (endeksin ayrmt1-
lan i�in bkz. s. 263-265) .  

Yurl Dt§t Uretici Fiyat Endeksi: 
TOiK tarafmdan ayhk olarak yay1mlanan endeks sonu�lanna http://www.tuik.gov.tr/Pre

Tablo.do?alt_id=1099 sayfasmdan ula§ilabilmektedir. 

Konut Fiyatlan Endeksi: 
Ayhk olarak haz1rlanan konut fiyat endeksleri TCMB tarafmdan referans donemden yak

la§ik dokuz hafta sonra a�1klanmaktadir. Ge�mi§ donem verileri www.tcmb.gov.tr sayfasmda is
tatistikler I Reel Sektor istatistikleri I Konut Fiyat Endeksi ba§hgmdan izlenebilir. 

Enflasyon Beklentisi 
TCMB tarafmdan ayhk olarak diizenlenen Beklenti Anketi sonu�lan, referans donemin bitimin
den yakla§ik bir hafta sonra a�1klanmaktadir. Cari ay, gelecek ay ve iki ay sonrasmm ayhk enf
lasyon beklentisi ile cari y1l, gelecek y1l ve iki ytl sonrasmm y1lhk enflasyon beklentisinin almd1g1 
anket sonu�larma http://www.tcmb.gov.tr/ sayfasmda istatistikler I Egilim Anketi I Beklenti An
keti ba§hgmdan ya da http://evds.tcmb.gov.tr/ sayfasmdan ula§1labilir. 

Tiiketici Egilim Anketi'nden elde edilen yilhk enflasyon beklentileri ise TOiK'in www.tuik. 
gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=736 sayfasmda yer almaktadir. 



BESINCI BOLOM 

tall$ma Ekonomisi 

Modern diinyanm \ah§ma temposu i\inde, \ah§maya ay1rd1g1m1z zamana uykuda ge\irdigi
miz siireyi de eklersek, ya§amak i\in geriye fazla zaman kalmad1g1m gorebiliriz. Elbette ge

\imimizi saglamak, temel ihtiya\lanmlZI kar§ilamak, rahat ve miireffeh bir hayat siirmek i\in ih
tiya\ duydugumuz geliri temin etmek, ancak \ah§makla miimkiin. Ancak i§ ya§ammm hayat1m1z
da kaplad1g1 yeri izah edebilmekte gelir temin etme gerek\esi yetersiz kahyor. Bu anlamda, kendi 
emegi ile ge\imini saglamanm bir erdem say1lmas1 ya da insamn dogas1 geregi iiretken oldugunu 
hissetme arzusu gibi faktorler, \ah§ma hayat1m1zm §ekillenmesinde en az para kazanma saiki ka
dar onemli bir rol oynuyor. Boylece i§sizlik yalmzca maddi diinyanm bir meselesi olmaktan \ika
rak, aym zamanda sosyal bir sorun olarak kendini hissettiriyor. 

iktisadi dii§iince tarihi i\inde de emek kavram1 6zel bir yer i§gal etmi§tir. Klasik donem ik
tisat\1lan, iiretimin degerini belirleyen kriterin ne oldugu sorusunu iktisadm temel meselelerinden 
biri kabul etmi§ler ve bu sorunun tabii cevab1 olarak, her bir iiriiniin degerinin, i\erdigi emek mik
tanyla belirlendigi fikrini ortaya koymu§lardir. 1  Emek-deger teorisi olarak bilinen bu gorii§ ileri
ki donemlerde ele§tiri konusu olmu§ ve cazibesini kaybetmi§ olsa da, emek merkezli bu anlay1§, 
deger meselesine kafa yoran dii§iiniirlerin zihninde emegin miistesna yerini ortaya koymas1 a\1sm
dan \arp1c1dir. 

Emegin iktisattaki onemine kar§m i§giicii ve istihdam gostergelerinin hesaplanmasma ili§
kin yontemler ise ancak ge\ donemlerde geli§imini tamamlam1§tir. Bunda, klasik ve neoklasik ik
tisat\1lar arasmda, i§leyen bir piyasa sistemi i\inde i§sizligin bir sorun olarak ortaya \ikmasmm 
miimkiin olmad1gma ili§kin yaygm kanaatin de pay1 bulundugu soylenebilir. 

1 9. yiizydm sonlannda Amerika ve belli ba§h Avrupa iilkelerinde, niifus say1mlan ve \e§it-

1 Bocutoglu (2012 ) .  
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Ii anketlerde yer alan i§giicii ve i§sizlige ili§kin sorularla derlenen bilgiler, i§giicii piyasasma ili§kin 
ilk istatistik �ah§malan olarak zikredilebilir. 1 930'lara kadar olan donemde diizensiz arahklarla 
ger�ekle§tirilen bu tiir say1mlar, bugiin anlad1g1m1z anlamda istihdam ve i§sizlik gostergelerinin 
hesaplanmasma imkan verecek yontemsel biitiinliikten uzakt1. Bu donemde heniiz ol�iim sorun
larma tatmin edici cevaplar verilemediginden, i§sizlik ve istihdam gostergelerinin standart tamm
lan da mevcut degildi.2 Yontem sorunlarmm tart1§ilmasma ve ortak tammlarm geli§tirilmesine 
yonelik ilk ad1m, 1 923 y1hnda Uluslararas1 <;ah§ma istatistik�ileri Konferans1'nm toplanmas1yla 
at1lm1§t1r. 1 930'larda i§sizligin art1k goz ard1 edilemez bir sorun olarak ortaya �nkmas1yla beraber 
istihdam gostergeleri iizerindeki �ah§malar h1z kazanmaya ba§lam1§, aym donemlerde geli§tirilen 
anket yontemleri de daha saghkh ol�iimler yap1lmasmm oniinii a�m1§tir. Yine bu donemlerde be
lirli arahklarla ger�ekle§tirilen Uluslararas1 <;ah§ma istatistik�ileri Konferanslan, tamm ve ol�iim 
yontemlerinin geli§tirilmesine yonelik �ah§malarla uluslararas1 standartlarm yerle§mesine hizmet 
etmi§, ikinci Diinya Sava§l sonrasma kadar ge�en donemde �ah§ma istatistiklerine yonelik ortak 
yontem ve kavramlar olu§turmada onemli mesafe katedilmi§tir. Bugiin de istihdam istatistikleri
nin olu§turulmasmda esas alman tamm ve kurallar Uluslararas1 <;ah§ma Orgiitii'nce organize edi
len Uluslararas1 <;ah§ma istatistik�ileri Konferanslan'nda alman tavsiye kararlanyla belirlenmek
tedir. Halen yaygm olarak kullamlmakta olan prensipler, ozellikle 1 982 ve 1 998  y1llarmda topla
nan konferanslarda alman kararlara dayanmaktad1r.3 

Niifus say1mlan ve sanayi say1mlannda istihdama ili§kin derlenen veriler hari� tutuldugun
da, Tiirkiye'de i§giicii istatistiklerinin temel kavram ve yontemler �er�evesinde derlenmesine yo
nelik ilk �abalar, 1 960'larda planh doneme ge�i§le birlikte ba§lam1§t1r. TOiK tarafmdan 1 966-
1988  y1llan arasmda diizenlenen anketlerle derlenen istatistikler, giiniimiizde kulland1g1m1z i§gii
cii ve istihdam gostergelerinin temelini olu§turur.4 Ancak bu donemde yap1lan anketler belirli 
arahklarla ve standart bir yontemle ger�ekle§tirilmediginden, bugiin kulland1gim1z anlamda i§gii
cii gostergelerinin derlenmesine, 1 988  y1lmda Hanehalk1 i§giicii Anketi'yle birlikte ba§land1gm1 
ifade edebiliriz. 

idari kay1tlarm miikemmele yakm oldugu az say1da iilke hari� tutulursa, kayda dayah sis
temlerle bir iilkenin i§giicii ve istihdam yap1s1 hakkmda ayrmt1h bilgi sahibi olmamn miimkiin ol
mad1g1 bilinmektedir. Buna gore istihdam yap1smm ger�ege yakm bir fotografmm �ekilmesi ve i§
giicii istatistiklerinin olu§turulmas1 i�in orneklem se�ilen bir gruptan anket yoluyla bilgi derlen
mesi yoluna gidilmekte ve iilke geneli i�in ge�erli olan gostergeler bu bilgilere dayanarak yap1lan 
tahminler sonucu elde edilmektedir. Bu kapsamda, iilkedeki i§giiciiniin yap1Slm ortaya koymak, 
istihdam edilenlerin iktisadi faaliyetleri, meslekleri, i§teki durumlan ve �ah§ma siireleri, i§sizlerin 
ise i§ arama siireleri ve arad1klan i§ gibi konularda bilgi derlemek amac1yla TOiK tarafmdan 1988  

2 Card (20 1 1  ) .  
3 ILO ( 1 982).  

Uluslararas1 <;:ah1ma lstatistikc;ileri Konferanslan'nda benimsenen kriterleri i leriki sayfalarda k1saca ILO metodoloj isi 
olarak ifade ediyoruz. 

4 11ilK (201 2-c), s. XIII-XVIII. 
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y1lmdan bu yana Hanehalk1 i§giicii Anketi diizenlenmektedir. istihdamla ilgili temel bilgi kayna
g1m1z olan bu anketle, orneklem olarak se<;ilen hanelerde ikamet eden ki§ilere, belirli bir referans 
donemindeki istihdam durumlan hakkmda sorular sorulmakta (ornegin istihdam edilenlerin ikti
sadi faaliyet, meslek, i§teki durum ve <;ah§ma siiresi ile i§sizlerin i§ arama siiresi ve arad1klan mes
lek (ya da i§) ve benzer ozellikler gibi ) ,  derlenen bu bilgiler ise istihdam ve i§giiciine dair temel gos
tergelerin hesaplanmasmda kullamlmaktad1r.5 1 999 y1lma kadar yilda iki kere uygulanm1§ olan 
anket, 2000 y1h ba§mdan bu yana ayhk olarak diizenlenmektedir. 2000-2004 y1llan arasmda ii<;er 
ayhk ve yilhk olarak a<;1klanan sonu<;lar 2005 y1h Ocak aymdan bu yana ayhk olarak yay1mlan
maktad1r. 

i§giicii istatistiklerinin yeknesak bir <;er<;evede tammlanarak say1sal olarak ifade edilebilme
si, giinliik hayatta s1k s1k kulland1g1m1z ancak s1mrlan muglak olan i§sizlik, i§giicii, <;ah§mak gibi 
ifadeler ile bir Sira ozel kavramm a<;1k<;a tammlanmasm1 gerektirir. Bu <;er<;evede, <;ah§ma istatis
tiklerinin d1§mda tutulan kurumsal niifusun a<;1klanmas1 dogru bir ba§langi<; noktas1 olacakt1r. 

Giinliik ya§am gereksinimleri, yasal bir diizenlemeye dayah olarak kurulan ozel ya da tii
zel kurum I kurulu§larda k1smen ya da tamamen kar§1lanan, bireysel karar ve davram§larmda yet
kili otoritenin kurallarma k1smen ya da tamamen bag1mh olarak hareket eden, ancak bireysel har
camalarma kendileri karar verebilen ki§ilerin ya§amlanm siirdiirdiikleri alanlarda ya§ayan niifus 
kurumsal niifus olarak adlandmhr.6 Okul, yurt, otel, <;ocuk yuvas1, huzurevi, hastane, hapisha
ne, k1§la ve orduevlerinde ikamet edenler kurumsal niifusa dahil kabul edilmekte ve diger baz1 ik
tisadi kararlan gibi, <;ah§maya ili§kin tasarruflarmda da kendi iradeleri d1§mdaki etkenlere bagh 
olduklarmdan i§giicii istatistiklerinin d1§mda tutulmaktad1rlar. Kurumsal niifus, i§sizlik oram, is
tihdam oram gibi temel i§giicii gostergelerinin hesaplanmasmda da dikkate almmaz. 

Kurumsal niifusa dahil olmayanlarm ise bir boliimii, ya§lan itibanyla <;ah§ma <;agmm d1-
§mda kabul edilirler. Ulkemiz istatistiklerinin hesaplanmasmda 15 ve iizeri ya§takiler <;ah§ma <;a
gmda kabul edilmekte, bu ya§m altmdaki ki§iler ise, iktisadi bir faaliyet yiiriitseler bile istihdam 
ve i§sizlik gostergeleri i<;erisinde dikkate almmamaktad1rlar. <;ah§ma <;agmdaki niifus, toplumun 
iiretime katilma potansiyeline sahip kesimini olu§turur ve istihdam istatistikleri de bu kitlenin is
tihdam yap1sma odaklamr. Ulkeler arasmdaki zorunlu egitim siiresi, ya§am beklentisi, <;ocuk i§<;i 
oram gibi parametrelerdeki farkhhklar nedeniyle, <;ah§ma <;agmdaki niifusu belirleyen list ve alt 
sm1rlarm evrensel bir tammm1 yapmak anlamh olmayacakt1r. ILO standartlan, <;ah§ma <;agmda
ki niifus i<;in belirli bir alt sm1r tespit edilmesi gerektigini belirtmekle birlikte, bu smmn hangi se
viyede olacag1m, iktisadi ve sosyal §artlara gore iilkenin ilgili kurumunun kararma b1rakmakta
d1r. <;ah§ma <;agmdaki niifusun belirlenmesinde ornek olarak M1s1r 6 ya§ gibi dii§iik bir ya§ sm1-
nm benimsemi§ken, bu s1mr isve<;'te 1 6  ya§ olarak uygulanmaktad1r.7 Yine ornek olarak iskan
dinav iilkeleri 74 ya§ iizeri niifusu <;ah§ma <;ag1 d1§mda kabul ederken, Meksika'da bu sm1r 65 ya§ 

5 l�giicii istatistikleri, Metaveri, TOIK. 
6 TOiK (2007), s. 8 .  
7 Hussmanns-Mehran-Verma ( 1 990). 



olarak kabul edilmektedir. TOiK'in resmi istatistiklerinde ise �ah§ma �ag1 i�in bir iist s1mr bulun
mamaktad1r. 8 

i§giicii ve istihdam istatistikleri, �ah§ma �agmdaki niifusun, birbirini di§layan ii� grup al
tmda incelenmesi esas1 iizerine in§a edilmi§tir. Bu baglamda �ah§ma �agmdaki niifus, 

istihdamdakiler, 
i§sizler ve 
i§giiciine dahil olmayanlar 

olmak iizere ii� s1mfa aynlmakta, herhangi bir ki§i bu gruplardan yalmz birine dahil olabilmektedir 
(bkz. �ekil 5.1 ) .  istihdamda olanlar ile (bir i§te �ah§anlar ve kendi adma �h§anlar) i§sizlerin topla
m1, iktisadi anlamda iiretken insan kaynagmm bir ifadesi olarak i§giiciinii olu§turur. i§giicii, niifus 
artI§I ya da g� gibi sebeplere bagh olarak degi§ebilecegi gibi, niifusun daha biiyiik bir oranmm �a
h§maya yonelmesi, yani i§giiciine dahil olmayan niifusun i§giiciine kat1lmas1 sebebiyle de artabilir. 

�EKiL 5.1 
Toplam Niifusun istihdam Yapm 

Toplam niifus Kurumsal olmayan niifus 

i§giiciine diihil olmayanlar 

istihdamdakiler 

8 Tiirkiye'de i§ piyasasmm bir iizeti i�in bkz. Ercan (2009), s. 1 1 0- 133.  

<;ah§ma �agmdaki niifus 

Olkelerin ekonomik yap1larmdaki farkhhklar, �ah§ma istatistiklerinin uluslararasa kar§1la§t1rmalarmda iinemli bir sorun 
olarak ortaya �1kmaktad1r. Galenson-Zellner ( 1 957). 
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Bu baglamda, TOiK tahminlerine gore Tiirkiye'nin niifus ve istihdam yap1s1 Tablo.5 . l 'de 
ozetlenmektedir. 79 milyona yakla§an niifus i�inde yakla§tk 58 milyon ki§i �ah§ma �agmda bu
lunmakta, bunlarm yans1 ise i§giiciine dahil olmayanlar kategorisinde yer almaktad1r. Aym do
nemde i§sizlerin say1s1 ise yakla§1k 3,2 milyon olarak tahmin edilmektedir. 

TABL0 5.1 
2015 Yd Sonu itibanyla Tiirkiye Niifusu ve istihdam Yap1s1 (Bin Ki1i) 

Toplam niifus 

Kurumsal niifus* 

<;ah1ma ,_agmdaki niifus 
i1giiciine dahil olmayanlar 
istihdamdakiler 
i1sizler 

( * )  15 ya§ ve biiyiikler i�in 
Kaynak: TOiK (Hanehalkt l§giicii Anketi ). 

78.741 

1 .561  

58 .294 
28.642 
26.448 

3.204 

TOiK'in ayhk olarak a�1klad1g1 i§giicii ve istihdam tahminleri, �ah§ma istatistiklerine ili§
kin temel veri kaynag1m1z olan Hanehalk1 i§giicii Anketlerine dayamr. Hanehalk1 i§giicii Anket
lerinde, ankete katilan fertlerin istihdam durumu, belirli bir refetans donemdeki faaliyetlerine go
re belirlenir. Ayhk diizenlenen anketlerde referans donem TOiK tarafmdan, her aym Pazartesi ile 
ba§lay1p Pazar ile biten ilk haftas1 olarak belirlenmi§tir.9 Anket kat1hmcilan anket sorulanm, bu 
donem i�indeki istihdam durumlarma gore cevaplarlar. Ay i�inde referans donem d1§mda yap1lan 
faaliyetler, �ah§ma istatistiklerinde dikkate almmaz. 

Hanehalk1 i§giicii Anketi'nde, anket kat1hmc1smm istihdam durumunun tespit edilmesine 
ili§kin sorulan sorularm ak1§1 �ekil 5 .2'de ozetlenmi§tir. Ankette, �ah§ma �agmdaki ki§inin once 
�ah§1p �ah§mad1g1 (istihdamda olup olmad1g1 ) belirlenmekte, istihdamda degil ise i§ aray1p ara
mad1g1 ogrenilmektedir. <;ah§mayan bir ki§i i§ de aram1yorsa i§giiciine dahil degil kategorisinde 
yer ahr. <;ah§mad1gm1 belirten ki§i aym zamanda faal olarak i§ anyorsa i§siz kategorisinde deger
lendirilmektedir. Her bir ki§i ii� istihdam kategorisinden (i§siz, istihdamda, i§giicii d1§mda) yalmz
ca birine dahil olabilir. Omegin bir emekli ya da ogrenci aym zamanda �ah§1yorsa bu ki§i istih
damda kabul edilir. 

istihdam durumunu belirleyen genel �er�eve �ekil 5 .2'de ozetlenmi§ olmakla birlikte, yiirii
tiilen i§in dogas1 geregi, sm1fland1rmada dikkate almmas1 gereken ozel durumlarla kar§ila§ilabil
mektedir. istatistikleri dogru anlamland1rabilmek i�in istihdam, i§sizlik ve istihdamda olmama 
kriterlerine daha yakmdan bakmam1zda fayda bulunuyor. 

9 TOiK (2007) s. t 0. Referans donemin k1sa tutulmasmm nedeni, referans donemi i�inde ki§inin i§giicii durumunun degi§mesi
nin ol�iim sorunlari doguracak olmas1d1r. 
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SEKiL S.2 
Ki§inin istihdam Durumunun Belirlenmesi 

Referans haftas1 i�inde ayni ya da 
nakdi gelir elde etmek amac1yla 
bir i§te �ah§tm1z m1? 

Hayir 

Referans haftas1 i�inde ev kad1m, 
ogrenci veya emekli bile olsamz 
gelir elde etmek amac1yla veya 
iicretsiz aile i§�isi olarak 
bir saat bile olsa 
bir i§te �ah§tm1z m1? 

Hay1r • 
Referans haftas1 i�inde ge�ici olarak 
ba§mda bulunmad1g1mz bir i§ yeriniz 
veya �ah§mad1gm1z bir i§iniz var m1? 

Hay1r • 
Son 4 hafta i�inde i§ aramak i�in 
bir giri§imde bulundunuz mu? 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 

Miimkiin olsa 
2 hafta i�inde 
i§ba§I yapar m1sm1z? 

Hay1r • / 
�-

Hay1r 

i§giiciine dahil olmayan 

Kaynak: TOIK, l§giicii, lstihdam ve l§sizlik lstatistikleri, Soru/arla Resmi lstatistikleri Serisi • 1, s. 20. 

istihdam 

1stihdam 

1stihdam 

Evet 
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iSTiHDAM 
Giinliik dilde istihdam daha �ok bir i§ yerinde iicret kar§1hg1 �ah§mak anlammda kullamhr. i§gii
cii gostergeleri baglammda ise istihdam, yalmzca biri tarafmdan iicretli olarak �ah§tmlmak degil, 
daha kapsay1c1 bir �er�evede, gelir getiren ya da ki§inin hayatm1 idame etmesini saglayan bir iire
tim siirecine kat1lmay1 ifade eder. Bu iiretim piyasaya yonelik olabilecegi gibi, ki§inin kendisi ya 
da ailesi tarafmdan tiiketilecek mallara yonelik de olabilir. 

Uluslararas1 i§teki Durum S1mflamas1'na (ICSE) gore istihdamdaki ki§iler §U dort grupta 
incelenir: 

- Ocretli, maa§h veya yevmiyeli �ah§an 
- Kendi hesabma �ah§an 
- i§veren 
- Ocretsiz aile i§�isi 

Ocretli, maa$lt veya yevmiyeli falt§anlar, ozel sektor ya da kamu sektoriinde, maa§, iicret, 
komisyon, bah§i§ gibi herhangi bir nakdi ya da ayni menfaat kar§thgmda �ah§an ki§ileri kapsa
maktad1r. Bir devlet dairesinde, fabrikada, in§aatta, bankada �ah§an ki§iler bu gruba dahil edilir
ler. Kendi hesabma falt$an, sahip oldugu iktisadi birimde ya da bir serbest meslek dahilinde faa
liyet gosteren ve yanmda birilerini istihdam etmeyen ki§idir. Kendi atolyesinde hizmet veren terzi 
ya da kendi taksisinde �ah§an bir siiriicii, bu gruba ornek olarak verilebilir. Sahip oldugu iktisadi 
birimde ya da bir serbest meslek dahilinde �ah§makla birlikte yamnda eleman istihdam eden ki§i
ler ise iweren olarak degerlendirilmektedir. Yukandaki ornekte verilen terzi yamnda eleman istih
dam ediyorsa i§veren niteligi kazanacaktir. Ocretsiz aile i§fisi ise, bir yakmmm i§letmesinde, ge
nellikle bir iicret almadan istihdam edilen ki§ileri ifade eder. Ocretsiz aile i§�isi kendisine bir gelir 
saglamasa da, ger�ekle§tirdigi iiretim, mensubu oldugu aileye gelir kazand1rmakta, bu gelir de 
kendi ge�imini temin etmektedir. Bunun Tiirkiye'deki en yaygm ornegi, aile reisine ait tanmsal i§
letmede �ah§an aile bireyleridir. 10 

Bu dort kategori dahilinde bir ki§inin istihdamda olup olmad1g1 §U kriterlere gore belirlen
mektedir. Ocretli, maa§h, yevmiyeli, kendi hesabma, i§veren ya da iicretsiz aile i§�isi olarak refe
rans donem i�inde en az bir saat iktisadi faaliyette bulunanlar ile i§iyle baglant1s1 devam ettigi hal
de referans doneminde �e§itli nedenlerle i§ ba§mda olmayan i§verenler ve kendi hesabma �ah§an
lar, istihdamda kabul edilirler. Hanehalk1 i§giicii Anketi'ne gore, referans donem olarak belirle
nen bir haftahk siire i�inde bir saat �ah§m•§ olmak, istihdamda say1lmak i�in yeterlidir. Ote yan
dan iicretli ve maa§h �ah§anlar, 3 ay i�inde i§lerinin ba§ma geri doneceklerse veya i§ten uzak kal
d1klan siire i�inde iicretlerinin en az % 50 veya daha fazlas1m almaya devam ediyorlarsa, referans 
donemde hi� �ah§mam•§ olsalar dahi istihdamda kabul edilirler. Ornegin referans donemde y1lhk 

10 Bir ki§inin iktisaden aktif olup olmad1gm1 belirleyen kurallar Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA) tarafmdan belirlenmi§tir. 
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izinde bulunan ya da 3 aydan daha k1sa bir siire olmak iizere iicretsiz izin kullanan bir \ah§an is
tihdamda say1lmaktad1r. Oretici kooperatifi iiyeleri ile mesleki bilgi ve gorgiilerini art1rmak ama
c1yla belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sosyal giivence, cep har\hg1, bah§i§ vb. )  kar§1hgm
da \ah§an \lraklar ve stajyer ogrenciler de istihdamda olanlar kapsamma dahil edilmektedirler. 
Yine kendi hesabma veya i§veren olarak \ah§makta olan bir ki§i, referans donemde fiilen \ah§ma
m1§ olsa bile i§i ile baglant1s1 devam ettigi siirece istihdamdadir. 11 Ornegin sahip oldugu i§ yeri 
faal durumda bulunan bir i§veren, referans donemde i§ yerine gitmemi§ ya da fiilen \ah§mam1§ ol
sa da istihdamda say1lmaktad1r. Bu durum \ift\ilikle ugra§anlar i\in de ge\erlidir. Kendi tarlas1m 
ekmi§ ve hasad1 bekleyen, referans donemde fiilen tarlasmda \ah§mam1§ olan bir \ift\i de istih
damda kabul edilir. Referans haftasmda en az bir saat \ah§ml§ yevmiyeli \ah§anlar, mevsimlik i§
\iler ve iicretsiz aile i§\ileri de istihdamda kabul edilirler. Bununla birlikte referans haftasmda bir 
saat bile \ah§mam1§ yevmiyeli \ah§anlar, mevsimlik i§\iler ve iicretsiz aile i§\ileri istihdam d1§m
dadtrlar. 201 5  y1h ortalamasma gore toplam istihdam edilenlerin % 67'si iicretli veya yevmiyeli 
iken % 1 7'si kendi hesabma \ah§maktad1r. Toplam istihdam i\inde i§verenlerin oram % 4, iicret
siz aile i§\ilerinin oram ise % 12 seviyesindedir. Genelde iicretli \ah§an oranmm yiiksekligi, ikti
sadi geli§mi§ligin de bir gostergesi olarak goriiliir. 

Referans donemde bir saat \ah§ml§ olmamn, hatta baz1 durumlarda fiilen hi\ \ah§masa bi
le ki§inin i§i ile ili§kisini devam ettirmesinin istihdamda kabul edilmek i\in yeterli olmas1, ilk ba
ki§ta istihdamm olduk\a geni§ tammland1g1m ve istatistiklerin istihdam1 yiiksek gosterecek. §ekil
de yanh hesapland1g1m dii§iindiirebilir. Bununla birlikte elimizdeki veriler, bu kriterlerin daha k1-
s1tlay1c1 kriterlerle degi§tirilmesinin, i§sizlik gostergelerini biiyiik oranda degi§tirmeyecegini gos
termektedir. Ornegin 2012 y1h i\in, istihdamdaki niifus i\inde referans donemde i§ba§mda olma
yanlann oram % 2,9, 1 -5 saat aras� \ah§ml§ olanlarm oram ise % 0,33 olarak ger\ekle§mi§tir. 12 
Buna gore istihdamda say1lmak i\in kullamlan bir saatlik \ah§ma smmmn ornegin 5 saat olarak 
degi§tirilmesi, i§sizlik oramnda \Ok kii\iik bir artl§ di§mda etki yaratmayacakt1r. 

Yukanda verilen tamm kapsammda, istihdamdakilerin tamam1m aym s1mflama altmda 
gostermek, i§giiciiniin etkin kullammmm degerlendirilmesinde yamlt1c1 sonu\lar dogurabilir. Or
negin egitim gordiigii alanda tam zamanh istihdam edilen ve i§inden memnun bir ki§i ile zorunlu
luklar sebebiyle uzmanhk alam d1§mda ya da yan zamanh \ah§an ki§ileri beraber degerlendirmek 
dogru olmayacakt1r. Bu aynm1 vurgulamak ve istihdamm i\ yap1s1m ol\iimleyebilmek iizere eksik 
istihdam tamm1 geli§tirilmi§tir. Referans donemde, ekonomik nedenlerle normal siirenin altmda 
\ah§lp mevcut i§inde ya da ikinci bir i§te daha fazla \ah§maya miisait olanlarla, mevcut i§inde el
de ettigi gelirin azhg1 ya da kendi mesleginde istihdam edilmemesi gibi nedenlerle mevcut i§ini de
gi§tirmek isteyen ya da ikinci bir i§ arayan ki§iler eksik istihdam kategorisinde degerlendirilirler. 
2009 y1h ba§mdan bu yana ruiK tarafmdan eksik istihdam, 

11 A.g.e., s. 2 1 .  
1 2  Veriler TOIK'ten ahnm1�t1r. 
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olarak iki ba§hk altmda hesaplanarak yay1mlanmaktad1r. Zamana baglt eksik istihdam, is
tihdamdaki bir ki§inin kendi istegi dt§mda, benzer i§te �ah§anlara gore dii§iik �ah§ma saatinde is
tihdam edilmesidir. (Bu ki§iyi siirekli yedek kuliibesinde oturan bir futbolcuya benzetebiliriz. ) Ye
tersiz istihdam ise ki§inin, egitimi ve yeteneklerini tam olarak iiretime yans1tamayacag1 i§lerde �a
h§mas1d1r. 13 (Soz gelimi Ussein Bold postac1 olarak ya da Elif �afak arzuhalci olarak �ah§sayd1, 
yetersiz istihdamda kabul edilirlerdi. ) 111 Eksik istihdam hem be§eri sermayenin yetersiz kullamm1-
na ve insan kaynagmm attl kalmasma yol a�makta hem de dii§iik gelir ve i§ tatminsizligi yarata
rak ki§isel refah1 olumsuz etkilemektedir. TOiK tarafmdan 2015  y1h i�in zamana bagh eksik istih
dam ve yetersiz istihdamm toplam oram % 3,8 olarak tahmin edilmektedir. 

i�SiZLiK 
Piyasada ge�erli ortalama iicret kar§1hg. �ah§mak niyetinde ve yeterliliginde oldugu halde i§ bula
mayanlar i§siz olarak nitelendirilirler. i§sizlik kavram1 daha once bir i§i olmakla birlikte bu i§ten 
aynlmt§ ki§ilerin yam sira daha once �ah§mamt§ ancak i§ aramakta olan ki§ileri de (ornegin yeni 
mezunlar) kapsar. ILO kriterlerine gore, �ah§ma �ag.nda niifusa dahil olup da, 

istihdamda olmayan, 
bir i§ arayan ve son dort hafta i�inde bu yonde bir giri§imde bulunmu§ olan ve 
i§ buldugu takdirde iki hafta i�inde i§ba§t yapabilecek durumda olan 

ki§iler i§siz kabul edilir. (�ekil 5 .2)  Hanehalk1 i§giicii Anketi'nde bir ki§inin i§siz olarak de
gerlendirilmesinde ilk ad1m o ki§inin istihdamda olup olmad1gmm tespit edilmesidir. (istihdamda 
say1lma kriterlerine yukanda deginmi§tik. )  ikinci ad1mda, istihdamda olmad1g1 belirlenen ki§inin 
i§siz mi yoksa i§giiciiniin dt§mda mt oldugunun tespitine yonelik sorular sorulur. Burada temel 
kriter ki§inin, TOiK tarafmdan belirlenen i§ arama kanallarmdan birini kullanarak i§ anyor olma
s1d1r.15 i§ arad1g.m beyan etmesine ragmen ki§i, bu kanallardan herhangi birini kullanarak son 

13 ILO ( 1 998) .  
Zamana bagh eksik istihdam ve yetersiz istihdam kavramlarmm daha resmi tamm1 §oyle verilmektedir: Referans hafta· 

smda istihdamda olan, esas i§inde ve diger i§inde/i§lerinde toplam olarak 40 saatten daha az siire �ah§ml§ olup, daha fazla sii
re �ah§mak istedigini belirten ve miimkiin oldugu takdirde daha fazla �ah§maya ba§layabilecek olan ki§iler zamana bagh ek
sik istihdam kapsammda degerlendirilir. Referans haftasmda istihdamda olan, son 4 hafta i�inde mevcut i§ini degi§tirmek i�in 
veya mevcut i§ine ek olarak bir i§ aram1§ olan ve bOyle bir i§ buldugu takdirde 2 hafta i�inde �h§maya ba§layabilecek olan 
ki§iler ise yetersiz istihdamda kabul edilir (bkz. l§giicii istatistikleri, Metaveri, TOtK). 

111 Elif Safak orneginin dogrulugundan emin degil im. 
15 Referans donemde; i§ bulmak amac1yla bir i§verene ba§vuran, i§ bulmalan i�in tamd1klarma ricada bulunan, ISKUR'a ya da 

ozel istihdam biirolarma ba§vuran ya da bu ba§vurulara cevap bekleyen, i§ ilanlanm takip eden, ilan veren ya da bu ilanlan 
cevaplayan, i§ smavma/miilakatma giren, kendi i§ini kurmak amac1yla mekan veya ara� ger� bakan ya da ara§t1rma yapan, 
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dort haftada i§ aramam1§sa, i§giiciine dahil olmayanlar kategorisinde degerlendirilir. Bir i§ bul
mu§ ya da kendi i§ini kurmu§ olmasma ve i§ba§l yapabilecek durumda olmasma ragmen heniiz i§e 
ba§lamam1§ olanlar da i§siz tammma dahildir. Ornegin bir otelle yaz sezonunda �ah§mak iizere 
anla§ml§ ancak heniiz sezon ba§lamad1gi i�in �ah§mayan bir garson i§siz sayilmaktadir. 

istihdamdakiler ve i§sizlerin toplam1 ekonominin i§giiciinii olu§turur. <;ah§ma �agmda ol
masma ragmen bu iki kategoriden birine dahil olmayanlar ise i§giiciine dahil olmayan kategori
sinde degerlendirilirler. 

i�GOCONE DAIIiL OLMAYANLAR 
<;ah§ma �aginda bulunmakla birlikte bir i§te �ah§mayan, i§ bulma gayesi ta§imayan ve i§ arama
yan ki§iler i§giiciine dahil olmayan niifus kategorisine dahil edilir. Bir ki§i yukandaki iki ba§hkta 
s1ralanan kriterlere gore istihdamda degilse ve i§siz kategorisine de girmiyorsa, o ki§inin i§giiciine 
dahil olmad1g1 kabul edilir. i§giiciine dahil olmayanlara emekliler, 15 ya§m iizerindeki ogrenciler, 
ev kadmlan ornek gosterilebilir. (Ancak i§ arayan ogrenci, emekli ya da ev kadmlan i§siz olarak 
sm1flamr. ) i§giiciine dahil olmayanlarm bir k1sm1 �ah§maya muktedir olmakla birlikte �ah§mama
y1 tercih edenlerden olu§urken, diger bir k1sm1 ise kendi tasarrufu di§mda, ornegin saghk nedeniy
le �ah§amayanlardan olu§ur. 

<;ah§ma �agmda olmasma ragmen i§ aramayan ki§iler kendilerine ay1racaklan zamam �a
h§ma kar§1hgmda elde edecekleri menfaate tercih ettiklerinden, bu ki§ilerin �ah§mas1, toplum re
fahma pozitif bir etki yapmayacakt1r. Buna istinaden �ah§ma istatistiklerinde dikkatler, i§giicii d1-
§mdaki niifustan �ok istihdam ve i§sizlik iizerinde yogunla§maktadir. 

<;ah§ma niyetinde olmalarma ragmen, i§ bulma iimidini kaybeden ve i§ aramay1 b1rakan 
ki§iler ise genelde i§giiciine dahil olmayanlar i�inde ayn bir grup olarak degerlendirilirler. Omidi 
ktrtlmz� i��iler (discouraged workers) olarak adlandmlan bu grup, �ah§may1 arzu etmelerine ve i§ 
bulmalan halinde �ah§abilecek durumda olmalarma ragmen i§ aramay1 b1rakm1§ olanlardan olu
§Ur. Fiilen i§ aramad1g1 i�in istatistiklerde i§siz olarak goriinmeyen bu ki§iler aslen i§sizlerin ya§a
d1g1 iktisadi ve sosyal sorunlan payla§irlar. 

Bir ki§inin hangi kritere gore iimidi kmlm1§ i§�i olarak nitelenmesi gerektigi ve i§ aramayan 
ki§inin �ah§ma niyetinden nasil emin olunacag1 gibi sorunlar, iimidi kmlm1§ i§�ilerin say1sal ola
rak ol�iimlenmesini gii�le§tirmektedir. Bir ki§inin i§ aram1yor olmas1, i§ bulmas1 halinde �ah§ma
ya hazir oldugu ifadesiyle �eli§mektedir, zira i§ arama kiilfetine katlanmak, ki§inin �ah§ma arzu
sunun en a�1k kamt1d1r. Bu yontemsel sorunlara kar§m TOiK tarafmdan, anket kat1hmc1lanmn 
beyanlarma dayamlarak, i§ aramay1p �ah§maya haz1r olanlara ili§kin bilgiler de derlenerek ya
y1mlanmaktadir. Bu tahminlere gore i§ bulma iimidi olmad1gi i�in i§ aramayanlarm i§giiciine ora
m 2015 y1h i�in % 2,3 seviyesinde ger�ekle§mi§tir. 

i§ ba§vurusunun cevabm1 bekleyen ya da bu s1ralananlar d1§mda i§ bulmak amac1yla herhangi bir giri§imde bulunan ki§iler i§ 
anyor kabul edilir. Ki§inin bu i§ arama kanallarm1 kullamp kullanmad1g1 Hanebalk1 l§giicii Anketi'nde ayn ayn sorularla tes
pit edilmektedir. 
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iSGOCO VE iSSiZLiK GOSTERGELERi 
Hanehalk1 i§giicii Anketi, rastgele se�ilen bir orneklem iizerinde yap1lan anket sonu�larma daya
narak, iilke genelindeki i§giicii ve istihdam durumuna ili§kin sonu�lar �1karma esasma dayanmak
ta, iilke genelindeki istihdam yaplSI, i§siz say1s1, i§giicii biiyiikliigii gibi parametreler, bu anket ara
c1hg1yla elde edilen sonu�lar kullamlarak tahmin edilmektedir. istihdam ve i§sizlik yap1smm ana
lizinde say1sal toplamlardan �ok �e§itli oransal gostergelerin kullamlmas1 tercih edilmektedir. 

A§aSida ele ald1Sim1z bu oransal gostergeler, ekonominin istihdam yaratma giicii, i§sizligin 
yaratt1g1 sosyal s1kmtilar, emek arz1 gibi konularda ekonominin genel durumunu ozetleyen say1-
sal veriler olarak dikkate almmakta ve yaygm olarak kullamlmaktad1r. 

<;ah§ma �agmdaki niifusun toplam niifusa oram: istihdam ve i§giicii istatistiklerinin ilgi 
alam iilkedeki biitiin niifus degil, �ah§ma �agindaki kurumsal olmayan niifustur. Kurumsal olma
yan �ah§ma �agmdaki niifusun toplam niifusa oram bu anlamda iilkenin i§giicii potansiyelinin iist 
smmm verir. 2015 y1h i�in bu oran Tiirkiye'de % 75 olarak tahmin edilmektedir. 

<;ah§ma �agindaki niifusu belirleyen en onemli etken olarak iilkenin niifus yap1s1 one �1k
makta, niifusun h1zla artt1Si ve gen� niifusun yogun oldugu iilkelerde bu oran dii§iik seviyede ger
�ekle§mektedir. <;ah§ma �agmdaki niifusun yiiksek olmas1 toplam iiretimin yiiksek seviyede ger
�ekle§mesine katk1da bulunur. Buna kar§m, i§giiciiniin gen� niifus ile desteklenmemesi ileride 
ekonominin geli§imi i�in bir tehlike sinyali olu§turacaktir. Tiirkiye'de niifus art1§ hlZlmn yava§la
mas1 ve ya§ ortalamasmm yiikselmesiyle beraber �ah§ma �agmdaki niifusun toplam niifusa ora
mnda da artl§ goriilmektedir. 

i§giiciine kattlma oram: i§giiciiniin (i§sizler + istihdam edilenler) ,  kurumsal olmayan �ah§
ma �agmdaki niifus i�indeki oram, i§giiciine kat1lma oramm verir. Olkedeki emek potansiyelinin 
ne ol�iide emek arzma donii§tiigiinii ifade eden bu gosterge 2015 y1h i�in Tiirkiye'de % 5 1 ,3 ola
rak ger�ekle§mi§tir. 

Yiiksek gelirli iilkelerle kar§1la§tmld1gmda iilkemizdeki i§giiciine kat1hm orammn dii§iik 
ger�ekle§mesi biiyiik oranda kadmlarm i§giiciine kat1hmmm dii§iik seyretmesinden kaynaklan
maktadir. 201 5  ger�ekle§melerine bakild1gmda erkeklerde i§giiciine kat1hm oram % 71 ,6 ile yiik
sek gelirli iilkeler ortalamasma yakm iken, kadmlarda bu oran % 3 1 ,5'te kalmaktadir.16 Tarim 
sektoriinde iicretsiz aile i§�isi olanlarm bir k1smmm yaz aylarmda istihdamda, k1§ aylarmda ise is
tihdam di§mda goriinmesi nedeniyle i§giiciine kat1hm oram yaz aylarmda yiikselmektedir. 

istihdam oram: Ekonomide emek potansiyelinin ne kadar etkin kullamld1g1m ifade eden is
tihdam oram, istihdamdaki niifusun, kurumsal olmayan �ah§ma �agmdaki niifus i�indeki oram 
olarak tammlanmaktad1r. 201 6  y1h genelinde % 46 olarak ger�ekle§en bu oran, istihdamdaki ar
tl§a paralel olarak yaz aylarmda daha yiiksek seyreder. 

i§sizlik oram: Hi� §iiphesiz �ah§ma hayatma ili§kin en onde gelen gosterge, i§sizlerin top
lam i§giiciine (i§sizler + istihdam edilenler) oram olarak ifade edilen i§sizlik oramd1r. i§sizlik ora-

16 Uraz ve digerleri (201 0). 
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m, biiyiime oramyla birlikte ekonominin gene) performansmm degerlendirilmesinde en �ok kulla
mlan iki gostergeden biridir. iktisat politikalanmn ba§ans1, biiyiime potansiyeli kadar istihdam 
yaratma kapasitesiyle de ol�iiliir. i§sizlik oram bir yandan ekonominin ne ol�iide istihdam yara
tabildigini ortaya koyan bir performans gostergesi iken aym zamanda gene) niifusun refah1yla ili§
kili bir sosyal gosterge olma ozelligi de ta§imaktadir. 

istihdam durumu, hanehalk1 gelirini ve dolay1s1yla hayat standardm1 belirleyen en onemli 
faktorlerden biridir. Yiiksek oranh i§sizlik, i§siz kesimin satm alma giiciinii s1mrlamakla kalmaz, iic
retler iizerinde bask1 olu§turarak �ah§anlarm gelir seviyesini de olumsuz etkiler. Hanehalki gelirin
deki olumsuz geli§im ise tiiketimi ve dolay1s1yla biiyiimeyi s1mrlayan bir tesir yaratacaktrr. Harcama 
davram§lan ve tiiketici giiveni, ki§inin istihdam durumu ve i§ giivencesiyle yakmdan alakahdir. 

i§sizlik oramnm artmas1 yalmz i§siz kalanlan etkilemez, istihdam edilenlerde de gelecek en
di§esi yaratir. i§sizlik ve ekonominin gelecegine olan giivensizligin birbirini besleyen bir dongiiye 
girmesi, i§sizligin kronikle§mesi sonucunu dogurabilir. 

i§sizlik sorununun diger boyutunu ise yaratacag1 sosyal ve siyasal etkiler olu§turur. Yaygm 
i§sizlik �ogu zaman yoksullugu da beraberinde getirmekte, yoksulluk ise su� oram, okulla§ma 
oram, saghk hizmetlerine eri§im gibi diger refah kriterlerinde bozulmaya yol a�an bir unsur ola
rak etkisini gostermektedir. 

Maddi refaha ili§kin bir sorun yaratmasa bile, tek ba§ma i§sizlik duygusu, manevi 1zdirap 
veren rahats1z edici bir durumdur. Diizenli geliri ya da ge�imine fazlas1yla yetecek serveti olan bir
�ok insan �ah§ma hayatmm i�inde yer almakta, iiretken olma duygusunu hissederek hayatlarma 
anlam katmaktadir. Bu �er�evede i§sizlik, gelir getiren bir me§galeden mahrum olmanm otesinde, 
ki§inin kendini faydas1z ve degersiz gormesi gibi psikoloj ik boyutlan da olan sosyal bir sorundur. 

i§sizlik oramm belirleyen unsurlar, istihdamdaki geli§im ve i§giiciine kat1hmdaki geli§im ol
mak iizere ikiye aynlarak incelenebilir. i§sizlik oramm belirleyen ilk etken, ekonominin istihdam 
yaratma kapasitesindeki geli§melerdir. Yarat1lan yeni istihdam niifus art1§mm gerisinde kahyorsa 
i§sizlik oram artar. Ge�mi§ tecriibeler, emekten tasarruf edilen yeni teknoloj ilerin gitgide daha yo
gun kullamld1g1 ortamda, i§sizligin sabit kalmas1 i�in bile ekonominin belirli bir tempoda biiyii
mesi gerektigini gostermektedir. Biiyiimenin bu e§igin altmda kalmas1 �ogu zaman, i§sizlik oram
nm artmas1 i�in yeterli olmaktad1r. Bunun yanmda ekonominin istihdam yaratma giicii, ekono
mideki biiyiime h1zmm yam sira i§�i maliyeti, i§giiciiniin niteligi, ekonomideki sermaye stoku, tek
noloj ik seviye, i§giicii piyasasmm yap1s1 gibi diger bir�ok degi§kenden de etkilenir. 

i§sizlik oramna etki eden diger faktor ise i§giiciine kat1hmda gozlemlenen degi§imlerdir. 
Daha once i§giicii d1§mda olan kitlenin bir k1sm1 i§ aray1§ma girmi§se, ekonominin istihdam ya
ratma giiciinde bir zafiyet olmad1g1 durumlarda bile i§sizlik oram yiikselebilir. i§giiciine kat1hm
daki art1§ tamamen di§sal nedenlere bagh olabilecegi gibi, hanehalk1 gelirindeki bir dii§ii§iin tela
fi edilmesi i�in ki§ilerin �ah§maya daha istekli olmasmdan da kaynaklanabilir. 

iktisat politikalarmm nihai amac1, fiyat istikran i�inde siirdiiriilebilir biiyiimeyi ve tam is
tihdam1 saglamak olarak ozetlenebilir. i§sizlik sorununun bulunmad1gmm bir ifadesi olarak tam 
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istihdamdan kas1t i§sizligin olmamas1 degil, toplumsal sorun olarak goriilmeyecek diizeyde dii§iik 
ve makul bir i§sizlik oranma ula§1lmas1d1r. Kapasite kullamm oram hi\bir zaman % 1 00 olmad1-
g1 gibi, emek fiyatmm piyasada belirlendigi bir ekonomide, i§sizlik orammn s1ftr olmas1 da miim
kiin degildir. A\tk pozisyon say1smm i§siz say1smdan fazla oldugu bir ekonomide bile, i§e ahm sii
recinin zaman almasma bagh olarak kii\iik bir i§siz grubu olacakt1r. Buna gore tam istihdam, iil
keden iilkeye ve zaman i\inde degi§ebilen bir diizeyi ifade eder. 1 950'ler ve 60'lar pek \Ok iilke
de, dii§iik enflasyonla birlikte dii§iik i§sizlik oranlarmm yakalanabildigi donemler olmu§, 
1 970'lerden sonra ise % 1 0  civarmda dalgalanan i§sizlik oram kamksanmaya ba§lam1§ttr. i§sizlik
te zaman i\indeki bu artt§, emek piyasas1 ve iiretim yap1smda koklii bir degi§imi ifade etmektedir. 
Ote yandan tolere edilebilir i§sizlik baglammda cografi bolgeler arasmda da farkhhklar goriil
mektedir. Bir iilkedeki tam istihdam diizeyi, iiretimin sektorlere gore dag1hm1, tanmsal niifus, sos
yal yap1, i§sizlere yap1lan kamu yard1mlan gibi pek \Ok etkenin bir bile§kesiyle belirlenir. Orne
gin tarihsel olarak Almanya'da i§sizlik oranlan ispanya'dan daha dii§iiktiir. Tiirkiye'de de son 10  
y1lda, en  h1zh biiyiime donemlerinde bile i§sizlik oranmm % 8'in \Ok altma inemedigi gozlemlen
mektedir. Olu§an bu kat1hk, i§sizligin ekonomik konjonktiirden bag1ms1z yap1sal bir sorun niteli
gi kazand1g1m dii§iindiirmektedir. 

i§sizlik oram ekonominin canhhgmdan derinden etkilenen, ancak ekonomideki canhhga 
ge\ tepki veren bir gosterge olma ozelligi ta§tmakta ve \ogunlukla bir art\• gosterge olarak sm1f
landmlmaktad1r . 17 Talep yiikseldiginde firmalar once fazla mesaiyi art1rmay1 tercih eder. Yeni 
eleman ahm1 ancak talebin devam etmesi halinde giindeme ahmr. Ekonominin yava§lad1g1 do
nemler i\in de benzer siire\ i§lemekte, talep dii§tiigiinde i§\i \tkarmak yerine once \ah§ma saatle
ri k1salt1lmaktad1r. Bu §ekilde i§letmeler eleman ahm ve eleman \tkarmanm maliyetinden ka\m
ffil§ olurlar. 

Tiirkiye'de 2005 'ten giiniimiize mevsimsellikten anndmlmt§ ve armdmlmam1§ i§sizlik 
oranlarma Grafik 5 .l 'de yer verilmektedir. Yiiksek seviyede mevsimsellik gosteren i§giicii goster
gelerinin mevsimsellikten armdmlmt§ hali de TOiK tarafmdan yay1mlanmaktad1r. i§sizlik oramn
da gozlemlenen mevsimsellik biiyiik oranda tanm, in§aat, turizm gibi yaz aylarmda daha canh 
olan sektorlerdeki istihdam artt§mdan kaynaklamr. Grafikte Tiirkiye'de i§sizligin 2008 ytlmm 
ikinci yansmda h1zla yiikselmeye ba§lad1g1 ve bu artt§m yakla§tk bir y1l siirdiigii goriilmektedir. 
2009 ortasmda zirve noktasma ula§ttktan sonra i§sizlikte dii§ii§ egilimine girilmi§, ancak i§sizlik
teki dii§ii§, artt§tan \Ok daha uzun bir siireye, yakla§tk ii\ y1lhk bir zaman dilimine yaytlmt§ttr. 
2012'nin ikinci yansmda asgari seviyeye inen i§sizlik oramnda, bu tarihten sonra hafif bir yiikse
li§ egilimi gozlemlenmektedir. 

i§ piyasasmdaki olumsuzluklar toplumun her kademesinde derin etkiler yaratmakla birlik
te, i§sizligin etkisi genelde gen\ kesim iizerinde daha yogun hissedilmekte, i§sizlik sorunundan en 
\Ok etkilenenler genelde i§ pozisyonlarmm gerektirdigi tecriibeye sahip olmayan gen\ kesim ol-

17 Gostergelerin bu �kilde s1mflandmlmas1 i�in bkz. s. 83.  
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GRAFiK S.1 
Mevsimsellikten Anndmlrm1 ve  Anndmlmami1 itsizlik Oranlan (%)  
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Kaynak: TOIK. 

maktadrr. Ozellikle niifus ortalamas1 dii§iik olan iilkelerde genc;lere istihdam yaratmak daha bii
yiik bir sorun olarak ortaya c;1kar. TOiK'in 1 5-24 ya§ arahgmdaki genc;ler ic;in hesaplad1g1 i§sizlik 
oranlan, Tiirkiye'de de gene; i§sizliginin ciddi bir sorun te§kil ettigini gostermektedir. 2015 y1h ge
nelinde i§sizlik oram % 1 0,3 olarak gerc;ekle§mi§ken aym donemde gene; i§sizligi % 1 8,5 olmu§tur. 

T arrm dt§I i§sizlik ora01: T anm dt§I i§sizlik oram, tanm dt§I sektorlerdeki i§sizlerin, tanm 
dt§mdaki i§giiciine oramd1r. T anm sektoriinde istihdam genelde ekonominin genel geli§iminden 
bag1ms1z bir seyir izlediginden, tanm sektorii dt§lanarak hesaplanan i§sizlik oram, ekonomideki 
canhhg1 ve ekonominin istihdam yaratma becerisini daha saghkh yansltlr. Tarim istihdam1m ta
mmlamak ic;in standart kriterler geli§tirmenin giic;liigii de tanm dt§I i§sizlik oranma odaklanma
nm bir diger gerekc;esidir. 

Ozellikle Tiirkiye gibi orta gelirli ve k1rsal niifusu yiiksek iilkelerde, tanm sektoriinde istih
damda goriinen geni§ bir kesimin c;ok dii§iik verimlilikle c;ah§t1g1 bilinmektedir. Bu anlamda de
ger yaratmayan c;ah§mamn ifadesi olarak gizli i§sizlik tabiri kullamlmaktad1r. Oretim teknolojisi 
sabit kalmak ko§ulu ile herhangi bir iiretim kolunda c;ah§makta olan insanlarm bir k1sm1 buradan 
almd1klan takdirde iiretim hacminde hic;bir azalma olmayacaksa, diger bir ifadeyle bir k1s1m c;a-
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h§ani.n marjinal iiretimi s1fir ise, o faaliyet kolunda gizli i§sizlik bulundugu ifade edilir. 18 Sanayi 
sektoriinde istihdamdaki dii§ii§ �ogu zaman sanayi iiretimine dogrudan yansirken tanm sekto
riinde istihdam ile iiretim arasmda �ok daha zay1f bir ili§ki bulunmas1, tanmdaki gizli i§sizligin bir 
yans1mas1d1r. 

GRAFiK S.2 
�sizlik Oram ve Tanm D1§1 i§sizlik Oram (%)  
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Kaynak: TOIK. 

2005 yilmdan giiniimiize genel i§sizlik oram ve tanm d1§1 i§sizlik oramna Grafik S .2'de yer 
verilmi§tir. (Her iki seri de mevsimsellikten armdmlm1§tir. )  Tanmda istihdam tammmm daha ge
ni§ olmas1, tanm d1§1 i§sizlik oranmm, genel i§sizlik oramndan daha yiiksek ger�ekle§mesi sonu
cunu dogurmaktad1r. Dikkat �eken diger bir nokta durgunlugun tanm sektoriindeki i§sizligi bii
yiik oranda etkilememesidir. Tanmsal iiretimin genelde kendi arazisi iizerinde tanm yapanlardan 
olu§mas1, tanm sektoriindeki i§giicii piyasasmm daha istikrarh olmas1 sonucunu dogurmaktad1r. 
Son olarak ILO metodoloj isine gore tanmda �ah§anlar y1l boyunca istihdamda goriindiigiinden 
tanm sektoriinde i§sizlik oranlan �ok daha az mevsimsellik sergilemektedir. 

18 Aren (2008),  s. 3 1 .  
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i§sizlik sorununun ciddiyetini degerlendirmek iizere yaygm olarak kullamlan bir diger gos
terge ise ortalama i§siz kalma siiresidir. i§siz kalma siiresinin uzamas1, yetenegin kaybedilmesine 
neden olarak be§eri sermayeyi olumsuz yonde etkiler. i§sizlik siiresi uzad1kc;a ki§ilerin i§ bulma 
iimitleri azalacak ve bir k1s1m i§siz, i§ bulma iimidini kaybederek i§giicii d1§ma c;1kacaktir. 2015 
y1h ic;in ortalama i§  arama siiresinin kabaca 6-7 ay arahgmda oldugu tahmin edilmektedir. 

Bunlarm d1§mda TOiK tarafmdan egitim durumuna gore i§giicii yap1s1, istihdam edilenle
rin meslek grubu, i§giiciine dahil olmayanlar ic;in i§giiciine dahil olmama nedeni gibi istihdama 
ili§kin diger baz1 bilgiler de kamuya ac;1klanmaktad1r. 

<;ah§ma hayatma ili§kin temel gostergelerin siralanmasmm ardmdan, TOiK tarafmdan ha
z1rlanan bu istatistiklerin yorumlanmasmda dikkat edilmesi gereken baz1 noktalar §U §ekilde sira
lanabilir: 

ilk olarak, daha once belirtildigi iizere c;ah§ma istatistiklerinin mevsimsellik sergileyen gos
tergeler arasmda yer ald1gm1 vurgulamahy1z. Hem i§giicii hem de istihdam yaz aylarmda artarken 
k1§ aylarmda daha dii§iik seyreder. Bununla birlikte istihdamdaki artl§ i§giiciindeki artl§I a§t1gm
dan, i§sizlik oram da yaz aylarmda daha dii§iik gerc;ekle§ir. 

Gozden kac;mlmamas1 gereken bir diger nokta, TOiK'in istatistikleri sunma yontemine ili§
kindir. i§giicii gostergeleri ayhk olarak yay1mlanmakla birlikte bu istatistikler ILO tavsiyelerine 
de uygun olarak, ilgili aydan once ve sonra gelen aylarla birlikte iic; aym ortalamasm1 verecek §e
kilde haz1rlanmaktad1r. Ornek olarak 2Q1 6 y1h Subat ay1 istihdam verisi, bu yilm Ocak, Subat ve 
Mart aylan ic;in hesaplanan istihdam degerlerinin ortalamas1 almarak olu§turulur. Bu §ekilde iic; 
ayhk hareketli ortalamalarm yay1mlanmas1, orneklem yoluyla elde edilen verilerdeki istatistiki 
hatanm k1smen bertaraf edilmesine hizmet etmektedir. 

TOiK tarafmdan yay1mlanan i§siz say1lanyla, TOiK tarafmdan hesaplanan ancak yay1m
lanmayan gerc;ek ayhk i§siz sayilarmm tahmini Grafik 5.3 'te kar§ila§tmlmaktadir. Ham verideki 
oynakhg1 biiyiik oranda yumu§att1g1 goriilen hareketli ortalamalar yontemi, ayhk verilerden ha
tah c;1kanmlar yap1lmamas1 ic;in kullamc1lara da bir mesaj niteligindedir. 

Vurgulamak istedigimiz diger konu, Hanehalk1 i§giicii Anketi ile i§ piyasasmdaki talebin 
degil i§giicii arzmm degerlendiriliyor olmas1d1r. Anketin muhatab1 i§ yeri degil, hanehalklan oldu
gundan, bir ki§i birden fazla i§te c;ah§1yor olsa da anket sonucunda her bir c;ah§an ic;in tek bir is
tihdam kaydedilir. <;ah§ma c;agmdaki niifusun bir k1smmm birden fazla i§te c;ah§mas1, istihdam
daki ki§i say1smm toplam i§ say1smdan daha dii§iik olarak hesaplanmas1 sonucunu dogurur (bkz. 
<;erc;eve 5 .1 ) .  

TDiK tarafmdan ayhk olarak diizenlenen Hanehalk1 i§giicii Anketi orneklem olarak sec;i
len bir grubun kat1hm1yla gerc;ekle§tirilmekte, iilke geneli ic;in i§siz, i§ arayan ve i§giicii d1§mdaki 
ki§i say1lan ise, anketten elde edilen bilgilerin, Tiirkiye'nin niifus projeksiyonu kullamlarak iilke 
diizeyinde genelle§tirilmesiyle elde edilmektedir. Orneklem iizerinden hesap edilen oran niifus 
projeksiyonu ile c;arp1larak, iilke geneli ic;in gec;erli olan say1sal tahminlere ula§ilmaktadir. Ornek 
olarak, ankete kat1lan 1 .000 ki§iden 1 1 0 ki§inin i§siz oldugu belirlenmi§se i§sizlik oram % 1 1  ola-
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GRAFiK S.3 
Ayhk i,siz Saytlan ve D� Ayhk Ortalamalar 
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Kaynak: TOIK. 

rak tahmin edilmekte, iilke genelindeki i§siz say1sma ula§mak i�in ise kurumsal olmayan �ah§ma 
�agmdaki niifus tahmini 0, 1 1  katsay1s1 ile �arp1lmaktad1r. Buna bagh olarak toplam i§siz say1s1 ya 
da istihdam edilen niifus gibi say1sal biiyiikliikler, niifus tahminleri ile dogrudan ili§kilidir. i§siz
lik gostergelerinin hesaplanmasmda TOiK tarafmdan, Adrese Dayah Niifus Kay1t Sistemi iizerin
den elde edilen veriler kullamlmaktad1r. Ancak 2005 y1h oncesine ait say1sal istatistiklerde Adre
se Dayah Niifus Kay1t Sistemi verileri yerine niifus say1mlarma dayanan projeksiyonlar kullaml
d1gmdan, 2005 y1h oncesine ve sonrasma ait say1sal biiyiikliikler kar§1la§tmlabilir degildir. 

istihdam verilerini ekonominin yeni i§ yaratma kabiliyetini yans1tan bir performans goster
gesi olarak kullamrken dikkat edilmesi gereken bir husus, i§giicii istatistiklerinin kamu istihdam1-
m da kaps1yor olmas1d1r. Mevcut ayhk istihdam gostergeleri, kamu-ozel sektor aynm1 yapmadan 
toplam istihdama odaklanmaktad1r. Halbuki ozel sektor §irketleri ekonominin gii�lii olduguna 
inanmadan yeni istihdam yaratmakta �ekimser davramrken, kamuda i§e ahmlar �ogu zaman ik
tisadi geli§meden bag1ms1z, siyasi kararlara gore §ekillenir. Talebin dii§tiigii donemlerde ozel sek
tor i§e ahmlan durdururken, kamu kesiminde tam tersine talep yaratma ama�h istihdam politika
s1 izleniyor olabilir.19 Saghkh bir biiyiimeden bahsedebilmek i�in istihdam talebinin ozel sektor
den kaynaklanmas1 gerekir. 

19 Ayhk gostergeler kamu-ozel ayrimm1 gostermemekle birlikte, Maliye Bakanhg1'ndan ahnan kamu sekt0rii istihdamma ili§kin 
veriler TOiK tarafmdan �yreklik donemler itibariyla �ubat, May1s, Agustos, Kas1m aylarmda yay1mlanan Hanehalk1 l§giicii 
lstatistikleri Haber Biilteni ile beraber ac;1klanmaktad1r. 
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<;ER�EVE 5.1  
Hanehalkl ltgOcO Anketl ve ltgOcO Endekslerl 

Tiirkiye'de i$giicii piyasasmm lizelliklerin i  glisteren temel veri kaynag1, bireylere ylinelik olarak uygulanan ve 

bu piyasay1 emek arzi yliniiyle ele alan Hanehalk1 1$gUcU Anketi'dir. Baz1 Ulkelerde oldugunun aksine TUrki

ye'de, firmalardan bilgi derleyerek i$giicU piyasasm1 talep a�1smdan inceleyen bir �h$ma bulunmamaktad1r.1 

Bununla birlikte Oretim ve lktisadl Canlll1k bliliimiinde inceledigimiz istihdam endeksleri, kapsad1klan sektlir

ler i�in i$giicii piyasasmm talep yliniine ili$kin ipu�lan sunmaktad1r. 
Ol�iim hatalanm hari� tuttugumuzda, iki anket arasmda fark yaratacak ii� unsur olarak kay1t d1$1 istihdam, 

birden fazla i$te �ah$anlarm varhg1 ve kapsamdaki $irketlerin biiyiikliigii zikredilebilir. �irketlerden elde edilen 

verilerde kay1t d1$1 istihdama yer veri lmezken, Hanehalk1 1$gilcll Anketi'nde kay1t dl$1 istihdam da miimklln ol

dugu lil�Ude hesaplamaya dahi l  edilmektedir. lki glisterge arasmdaki diger fark, Hanehalk1 1$giicii Anketi 'nin 

i$ pozisyonu say1sma degil, istihd"mdaki �ah$an say1sma odaklanmas1d 1r. lki farkh i$te �ah$anlar i� in Hanehal

k1 1$giicll Anketi'nde tek bir istihdam kaydedilirken,  lstihdam Endeksi'nde iki farkh pozisyon olarak kay1t yap1-

h r. lki glisterge arasmdaki diger fark ise Sanayl 1$giicii Girdi Endekslerin in daha �ok bllyllk $irketlere yogun

la$mas1d1r. 

1 ILO metodolojisi emek piyasasmm yalmz arz tarafim kapsamakta, �ahtma istatistikleri de pek �ok iilkede yalmz hane
halkma yonelik anketlerle derlenmektedir. Buna kartm ABD'de piyasalann en yakmdan takip ettigi gosterge olan i§gii
cii gostergelerinin haz1rlanmasmda hem kitilerden hem de ifyerlerinden derlenen bilgilerden yararlamlmaktad1r. BOyle
ce bu �ahtmada it say1s1 ile bot pozisyon say1s1 gibi istatistiklere de yer verilebilmektedir. 

iDARi KA YITLARDAN ELDE EDiLEBiLEN VERiLER 
i§sizlik ve istihdarn istatistiklerinin derlenmesinde diinya genelinde anket yonteminin benimsen
mesinin nedeni idari kay1tlarm, ihtiya� duyulan kalitede, ayrmt1da ve kapsamda veriyi saglamak 
i�in yeterli olrnarnas1dir. Tiirkiye'de de ki§ilerin <;ah§ma durumuna gore bilgilerini toplayan, <;ah§
ma hayatma ili§kin veri saglayabilecek kururnlar bulunrnakla birlikte bu kururnlarm kay1tlan, 
kapsay1c1 istatistiklerin haz1rlanrnasma irnkan verecek nitelikte degildir. Yine de TOiK istatistik
lerine ilave olmak iizere kullamlabilecek baz1 yard1rnc1 gostergeler olarak Sosyal Giivenlik Kuru
mu ve Tiirkiye i§ Kururnu'nca yay1mlanan istatistikler Siralanabilir. 

SGK rnevzuatma gore kendi adma ve hesabma bag1ms1z <;ah§anlar, hizrnet akdine tabi <;ah
§anlar ve karnu idarelerinde <;ah§anlar sigortah sayilrnakta, SGK tarafmdan kayd1 tutulan bu sigor
tahlar hakkmdaki bilgiler ise kururnun web sayfasmdan yay1mlanrnaktad1r. 2009 y1lmdan bugiine 
SGK kapsarnmda <;ah§an sigortah say1lan ile Hanehalk1 i§giicii Anketi'ne gore istihdam istatistik
leri Grafik 5 .4'te kar§1la§tmlrnaktadir. Sigortah <;ah§an say1smm, TOiK tarafmdan Hanehalk1 i§gii
cii Anketine dayah olarak hesaplanan istihdarndaki ki§i say1sma gore yakla§Ik ii<;te bir oranmda 
daha dii§iik seyrettigi ve daha az rnevsimsellik gosterdigi gozlernlenrnektedir. iki veri kaynag1 ara
smdaki farkm bir k1srn1 sigorta kapsarn1 d1§mdaki i§giiciinden (ornegin tanmda iicretsiz aile i§<;isi 
olarak <;ah§anlar), bir k1srn1 ise sigortas1z yani kay1t d1§1 <;ah§anlardan kaynaklanrnaktadir.20 

20 Hanehalk1 lfgiicii Anketi'ne gore tahmin edilen sigortah say1s1 ile SGK tarafmdan ai;1klanan sigortah say1s1 arasmda da fark 
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GRAFiK S.4 
Aylar itibanyla SGK Kapsammda <;ah,an Sigortahlar ve TOiK Verilerine Gore istihdam 
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i§giicii ve i§sizlik iizerine istatistik yay1mlayan bir diger kurulu§ olan Tiirkiye i§ Kurumu, 
istihdam politikasmm olu§turulmas1 ve i§sizligin onlenmesi faaliyetlerine yard1mc1 olmak amac1y
la kurulmu§ bir kamu kurumudur.21 Kay1th i§siz saydan, a�1k pozisyon say1lan, i§sizlik sigorta
smdan faydalanan sigortah say1lan gibi istatistikler bu kurulu§�a ayhk olarak yay1mlanmaktad1r. 
Ancak kurum iizerinden i§ arayanlarm say1smm toplam i§sizlere oranla sm1rh kalmas1 ve i§sizle
rin �ok kii�iik bir k1smmm i§sizlik sigortasmdan faydalanabilmesi gibi sebeplerle, bu kanaldan iil
ke geneli i�in kullamlabilecek i§sizlik verisi elde etme §ans1m1z bulunmamaktad1r. Ge�mi§ veriler 
incelendiginde de, TOiK'in verdigi i§siz say1lan ile Tiirkiye i§ Kurumu'na kay1th i§siz saydan ara
smdaki ili§kinin olduk�a zay1f oldugu goriilmektedir. 

bulunmaktad1r. Bu fark, SGK kay1tlannm prim odeyen ki,i say1sm1, TOlK istatistiklerinin ise fiilen �h,an sigortahlarm sa
y1s1m vermesinden kaynaklanmaktad1r. 

21 i�sizlik sigortas1 i�lemleri de bu kurum tarafmdan yiiriitiilmektedir. 
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UCRET GOSTERGELERi 
i§giicii piyasasmm yap1sma ili§kin diger bir onemli gosterge grubu iicret gostergeleridir. Bu tiir ve
riler yalmz c;ah§anlann geliri ve satm alma giicii ic;in gosterge te§kil etmekle kalmaz, i§giicii mali
yeti ve verimlilik diizeyi hakkmda da bilgi saglar. 

Dlkemizde iicret, kazanc; yap1s1 ve i§giicii maliyetine ili§kin olarak TDiK tarafmdan §U gos
tergeler haz1rlanmaktadir: 

- i§giic� Maliyet ve Kazanc; Endeksleri 
- Briit Dcret Maa§ Endeksleri 
- Kazanc; Yap1s1 istatistikleri 
- Gelir ve Y a§am Ko§ullan Ara§tirmas1 Sonuc;lan 

Bu gosterge gruplarmdan ilk ikisi daha c;ok i§c;i c;ah§tirma maliyetine odaklamrken diger iki 
grup gosterge iicret yaplSlm ki§isel gelire yonelik bak1§ ac;1S1yla ele almaktadir.22 

i§giicii Maliyet ve Kazanc; Endeksleri 
TDiK tarafmdan iicret yap1sma ili§kin haz1rlanan ilk gosterge grubu, c;ah§an istihdam etmenin i§
verene saat ba§I maliyetini olc;mek tizere 2007 ydmdan bu yana haz1rlanmakta olan i�giicu Mali
yet ve Kazan� Endeksleridir. Bu kapsamda, 

- Saatlik i§gticti Maliyeti Endeksi 
- Saatlik Kazanc; Endeksi 

Saatlik Kazanc; 01§1 i§gticti Maliyeti Endeksi 

olmak tizere tic; farkh endeks haz1rlanarak c;eyreklik donemlerde yay1mlanmaktadir. Endeksler, i§
veren tarafmdan ticretli c;ah§an istihdamma ili§kin olarak katlamlan kazanc; ve kazanc; d1§1 i§gticti 
maliyetini kapsayacak §ekilde haz1rlanmaktadir. 

Endeks kapsammda i§gticti maliyeti, ticretli c;ah§an istihdammm bedeli olarak i§veren tarafm
dan katlamlan her ttirlti kazanc; ve kazanc; d1§1 maliyeti ifade etmektedir. Kazanc; maliyeti brtit temel 
ticret ve maa§ odemeleri yamnda ikramiye ve sosyal yard1m gibi ticret niteligindeki dtizenli odeme
ler ile diger dtizensiz odemeler ve ayni yardunlan kapsarken, kazanc; d1§1 maliyetler sosyal gtivenlik 
kurumlarma yap1lan odemeler ile k1dem ve ihbar tazminat1 gibi maliyetleri ifade etmektedir.23 

Endeksler, toplam i§gticti maliyetinin fiili c;ah§ma siiresine boltinmesiyle hesaplamr. En
deks sanayi ve hizmet sektorlerinin toplam1 ic;in haz1rland1g1 gibi, alt sektorlere ait endeksler de 
yay1mlanmaktadir. 

22 Daha onceleri TOlK gostergelerinin d1§mda Kalkmma Bakanhg1 tarafmdan da ortalama maa§ ve iicretlerin gel i§imine ili§kin 
y1lhk gostergeler haz1rlanmaktayken 2014'te bu �ah§maya son veri ldi. 

23 l§giicii Maliyet ve Kazan� Endeksleri, Metaveri, TOiK. 
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i§giici.i Maliyet ve Kazan� Endeksleri i.icretlilerin eline ge�en tutara degil, i§veren maliyeti
ne odakland1gmdan, �ah§an refahma i§aret eden birer i.icret ve kazan� gostergesi olarak kullam
lamaz. (Saatlik Kazan� Endeksi, kazan� dt§t odemeleri d1§lasa da net i.icrete degil bri.it i.icrete 
odakland1gmdan, ki§inin eline ge�en net gelire ili§kin bir gosterge olma ozelligi ta§tmaz. )  Buna ila
ve olarak i.icretlerdeki degi§imin yanmda i§giici.i kompozisyonundaki degi§im de endeks degerini 
etkileyebilmektedir. 24 

Briit Ocret Maa§ Endeksleri 
TOiK tarafmdan haz1rlanan gostergeler arasmda i.icret yap1sma ili§kin bilgi saglayan diger bir 
gosterge grubu sanayi, ticaret-hizmet ve in§aat sektorleri i�in haz1rlanan 0� Ayhk Bri.it Ocret Ma
a§ Endeksleridir. Sayfa 1 02, 1 06 ve 1 1 0'da incelemi§ oldugumuz bu endeksler de ki§ilerin kazan
cmdan �ok i§veren maliyetine odaklanmaktad1r. 

Kazan� Y apm istatistikleri 
Ocret ve emek gelirine yonelik mevcut diger bir �ah§ma, dogrudan ki§isel gelire ve fertlerin eline 
ge�en tutara odaklanmas1yla yukanda bahsettigimiz endekslerden aynlan Kazan� Y ap1s1 Anke
ti' dir. 2006 y1lmda uygulanmaya ba§layan ve dort ytlda bir tekrarlanan anket �ah§mas1yla, i.icret 
ve kazan�lann di.izeyi, yap1s1 ve geli§imi konusunda, i.icretli �ah§anlarm ozellikleri aynmmda bil
gi derlenmektedir. Sanayi, in§aat ve hizmet sektorlerinde faaliyet gosteren firmalarda ger�ekle§ti
rilen anket ile ekonomik faaliyet ti.irlerine, ya§ grubuna ve cinsiyete gore ytlhk ortalama bri.it ka
zan� tutan tahminleri elde edilmektedir. 

Ana meslek gruplarma gore gelire ili§kin temel bilgi kaynag1m1z olan bu gostergeler, si.irek
lilik arz etmediginden gelir yap1smm k1sa donemli geli§imini yans1tmamakta, ancak ya§, cinsiyet 
ve meslek gruplarma gore gelir farkhhklan hakkmda bilgi sahibi olmamm saglamaktad1r. 

Gelir ve Y a§am Ko§ullar Ara§tirmas1 Sonu�lar1 
Gelir dag1hm1, ya§am ko§ullan, sosyal di§lanma ve goreli gelir yoksullugu gibi konularda veri 
iiretmek amac1yla di.izenlenen Gelir ve Ya§am Ko§ullan Ara§t1rmas1 (bkz. <;er�eve 2.5 ), ki§isel ge
liri en geni§ anlamda ol�en �ah§ma olarak nitelenebilir. Bu anket kapsammda, geni§ bir orneklem 
i.izerinden meslek gruplanna ve i§teki durumlarma gore �ah§anlann (i.icretli-maa§h, yevmiyeli, i§
veren, kendi hesabma �ah§an) ytlhk ortalama esas i§ gelirleri derlenmekte ve kullamc1larla payla
§1lmaktad1r. 

<;ah§madan bir ornek sunmak i.izere anket sonu�larma gore i.icretli ve maa§h �ah§anlar ile 
kendi hesabma �ah§anlarm ortalama y1lhk reel gelirindeki degi§ime Grafik 5.5 'te yer verilmekte
dir. (Ortalama gelir TOFE ile 2006 y1h di.izeyine indirgenmi§tir. ) Kriz doneminde i.icretlilerin reel 
geliri artmaya devam ederken kendi hesabma �ah§anlann gelirinde gerileme oldugu dikkat �ek-

24 TCMB (201 1 -c), s. 60-64. 
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GRAFiK S.S 
2006 Yw Fiyatlanyla Ocretli-Maa1h <;:ab1anlar ve Kendi Hesabma <;:�anlann Ortalama Ydbk Geliri 
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Kaynak: TOiK. 

mektedir. Buna kar§m 2009 sonrasmda kendi hesab.ma �ah§anlarm gelirlerinde artI§ ger�ekle§ir
ken reel iicretlerin yatay seyrettigi gozlemlenmektedir. Buna gore kendi hesabma �ah§anlarm ge
lirlerinin ekonomideki canhhkla paralel geli§tigi, iicretlerin ise kat1hk sergiledigi ve farkh dina
miklerce belirlendigi anla§1lmaktad1r. 

VERiYE ERiSiM 

Resmi i§giicii istatistikleri 
Tiirkiye'de resmi i§giicii, istihdam ve i§sizlik gostergeleri TOiK tarafmdan Hanehalk1 i§giicii An
keti'yle derlenen veriler kullamlarak haz1rlanmakta ve ayhk olarak referans aym bitiminden yak
la§1k iki bu�uk ay sonra haber biilteni ile duyurulmaktad1r. 

Ayhk gostergeler, referans ayla birlikte bu aydan onceki ve sonraki aym ortalamas1m ver
mekte, yani gostergeler ii� ayhk hareketli ortalamalar iizerinden yay1mlanmaktad1r. 6rnek olarak 
2016 y1lmm Ocak, Subat ve Mart aylan sonu�larmm ortalamalanm gostermekte olan 201 6  Su
bat donemi sonu�lan ve bu sonu�lara ili§kin haber biilteni 16 May1s 201 6'da yay1mlanm1§t1r. 
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Ge<;mi§ donem istatistikleri ile en son haber biiltenine http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_ 
id=1 007 sayfasmdan ula§tlabilmektedir. 

TOiK tarafmdan ilk olarak 1988  y1h Ekim aymda diizenlenmeye ba§lanan Hanehalk1 i§gii
cii Anketi, 1 988-1 999 doneminde y1lda iki kere uygulanm1§ ve sonu<;lar kullamc1larla yine alt1 ay
hk donemlerde payla§1lm1§t1r. 2000 y1lmda yap1lan diizenlemelerle ayhk olarak haz1rlanmaya 
ba§layan ankete ili§kin sonu<;lar 2000-2004 doneminde <;eyreklik donemlerde yay1mlanm1§t1r. 
2005 y1h ba§mdan bu yana ise istatistikler hareketli ii<;er ayhk donemler esas almmak kayd1yla 
ayhk olarak yay1mlanmaktad1r.25 

TOiK'in web sayfasmda, kurumsal olmayan sivil niifus, i§giicii, i§sizlik, istihdam ve i§gii
ciine dahil olmayanlar gibi temel istatistiklere cinsiyet (toplam, erkek, kadm),  ya§ ( 1 5+ ve 15-24 
ya�), yerle§im yeri (Tiirkiye, kent, k1r), egitim durumu gibi kmhmlarda da ula§ilabilmekte, aynca 
temel i§giicii gostergeleri mevsimsellikten anndmlmI§ olarak da kullamctlara sunulmaktad1r. 
Bunlarm yam s1ra aym sayfadan, i§ arama siiresi, iktisadi faaliyet kolu, istihdamdakilerin i§teki 
durumu, i§giiciine dahil olmayanlarm i§giiciine dahil olmama nedenleri gibi <;ah§ma hayatma ili§
kin <;e§itli veriler de temin edilebilmektedir. 

idari Kay1tlardan Eide Edilen istatistikler 
SGK tarafmdan haz1rlanan istatistiklere www.sgk.gov.tr sayfasmda lstatistik I Ayltk lstatistik 
BU/tenleri ba§hgmdan ula§ilabilir. 

Tiirkiye i§ Kurumu tarafmdan, kurum kay1tlarma dayanarak haz1rlanan kay1th i§siz say1-
lan, a<;1k i§ saytlan, i§sizlik sigortas1 ba§vurulan gibi <;e§itli istatistikler ise http://www.iskur.gov. 
tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop sayfasmda yer almaktad1r. 

Kamu ekonomisinin toplam ekonomi i<;indeki ag1rhgmm degerlendirilmesinde onemli bir 
gosterge olan kamu istihdam1, Devlet Personel Ba§kanhg1'nm sayfasmda yay1mlanan veriler yar
d1m1yla (http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler) izlenebilmektedir. Kamu istihdam istatistikleri 
<;eyreklik donemlerde i§giicii istatistikleri haber biilteniyle birlikte TOiK tarafmdan da duyurul
maktad1r. 

istihdamla ilgili Diger Veriler 
Daha once 3 Oretim ve lktisadi Faaliyet boliimiinde inceledigimiz gostergelerden O<; Ayhk Tica
ret-Hizmet Endeksleri, O<; Ayhk Sanayi Endeksleri ve O<; Ayhk in§aat Endeksleri kapsammda, is-

25 Eurostat ile TOiK arasmdaki hesaplama farkhhklanm gidermek amac1yla 2014 y1lmda hesaplama yonteminde baz1 degi§ik· 
liklere gidilmi§, 2005-201 3  y11larma ait veriler de yeni metodolojiye gore giincellenmi§tir. (20 14'ten once, TOlK'in Eurostat'a 
gonderdigi mikroverilerle Eurostat tarafmdan da aynca i§giicii istatistikleri hesaplanmaktayd1. Ancak hesaplamalarda yon· 
tern fark1 bulundugundan, aym mikroveriye dayah gostergeler farkh sonuc;lar vermekteydi . )  

lstihdam ve i§sizlik tammlarmda degi§iklik yap1ld1gmdan, 2005 oncesi ve sonras1 verileri kar§ila§tmlabilir degildir. Or
nek olarak 2005'ten once iicretli veya maa§h olarak c;ah§an ve i§leri ile baglantilan devam eden ki§ilerin tamam1 istihdamda 
kabul edilmekteydi. Mevcut uygulamada bu ki§iler, iicretlerinin en az % 50'sini alm1yorlarsa ya da i§ten uzak olduklan siire 
3 aydan fazla olmu§sa istihdamda kabul edilmemektedir. 2005'ten giiniimiize gelen seri ile 2005 oncesi verilerinin kar§1la§t1-
r1lmas1 hatah c;1kanmlara yol ac;abilir. 
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tihdam, c;ah§1lan saat ve iicret diizeylerine ili§kin bilgi veren endeksler de yay1mlanmaktad1r. Sa
nayi, ticaret-hizmet ve in§aat sektorlerine ili§kin bu istatistiklere srras1yla http://www.tuik.gov.tr/ 
PreTablo.do?alt_id= 1 078, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= 1 037 ve http://www .tuik. 
gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1 023 sayfalarmdan ula§1labilir. 

Piyasamn istihdam yaratma kapasitesinin bir gostergesi olarak kariyer.net tarafmdan ya
y1mlanan yeni i§ ilanlan say1s1 (http://www.kariyer.net/kariyer-istihdam-endeksi/), i§giicii piyasa
s1 hakkmda fikir edinilebilecek bir diger kaynakttr. Bu endeks, ABD'de bir donem popiiler olan i§ 
ilanlarma dayah endekslerin Tiirkiye'deki kar§1hg1dtr. 

Ocret Gostergeleri 
TOiK tarafmdan c;eyreklik donemlerde haz1rlanan t§giicii Maliyet ve Kazanc; Endeksleri, 

referans donemin bitiminden yakla§1k dokuz hafta sonra ac;1klanmaktad1r. Gec;mi§ donem istatis
tiklerine www.tuik.gov. tr/Prelstatistik T ablo.do ?istab _id=2332 sayfasmdan ula§ilabilir. 

Briit Ocret Maa§ Endekslerine yukandaki ba§hkta verilen baglantilardan eri§ilebilir. 
Kazanc; yap1s1 anketi dort y1lda bir, Gelir ve Ya§am Ko§ullan Ara§ttrmas1 ise her yd uygu

lamr. Bu anketlerden elde edilen verilere de mas1yla http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_ 
id=1 008 ve http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=l01 1 sayfalarmdan ula§1labilir. 



ALTINCI B0L0M 

Uluslararas1 Ekonomi 

B u noktaya kadar, siyasi ya da dogal sm1rlarla tammlanmt§ bir ekonominin kendi ii; i§leyi§ine 
dair bilgiler sunan gostergelerden bahsettik. Bu boliimde ise bir ekonominin dt§ diinya ile ili§

kilerini ozetleyen gostergelere egilerek genel tabloyu daha geri;eki;i bir bakt§ ai;1s1yla tamamlamt§ 
oluyoruz. 

Siyasi sm1rlar idari ve hukuki ai;1dan k1s1tlar koysa da, insani ve iktisadi ili§kileri bu sm1r
larm ii;ine hapsetmek hii;bir donemde miimkiin olmam1§t1r. Ba§ka iilkelerde iiretilmi§ mallan kul
lanmak, yurt dt§ma seyahat etmek, yabanc1 paralarla i§lem yapmak, yurt dt§mda i;ah§mak gibi 
uluslararas1 nitelik ta§1yan pek i;ok iktisadi faaliyet giinliik hayat1m1zm bir pari;as1d1r. 

Siyasi iklime bagh olarak zamanm sarkac1 daha fazla korumac1hk ve daha fazla iktisadi 
biitiinle§me arasmda gidip gelse de, ula§1m ve ileti§im imkanlarmm siirekli geli§tigi bir diinyada 
kiireselle§me egilimi uzun vadede daha ag1r basmakta, iktisadi etkile§im onii almmaz bir geri;ek
lik olarak kar§1m1za i;1kmaktad1r. S1mr otesi iktisadi muamelelerin giderek artmas1, ekonomiyi di§ 
diinyadan izole edecek politikalar uygulamay1 bir sei;enek olmaktan i;1karm1§t1r. Di§a ai;1khgm 
artmas1, ulusal politika tercihlerinin, iktisadi altyapmm nihai belirleyicisi olmaktan uzakla§mas1 
sonucunu dogurdugundan, yerel otoritelerin kontrolii di§mda alman kararlar yerel ekonomiyi gi
derek daha fazla etkilemektedir. Bu anlamda smtr otesi i§lemlere ili§kin gostergelerin de oneminin 
giderek artt1g1 ifade edilebilir. 

Uluslararas1 ekonomiye ay1rd1g1m1z bu boliim Odemeler Dengesi ve Dt§ Ticaret olmak 
iizere iki k1s1mdan olu§uyor. Odemeler dengesi k1saca, bir ekonominin di§ diinya ile her tiir ikti
sadi ili§kisinin ozetini sunan kapsamh bir tablo olarak tammlanabilir. (Her ne kadar ismi odeme
ler dengesi olsa da, bu tablo sozliik anlammdaki odemeler dt§mda, dt§ alemle yap1lan diger biitiin 
i§lemleri de kapsar. ) Esasmda bu tablonun bir boliimiinii olu§turan dt§ ticaret ise, uluslararas1 
ekonomi ii;indeki ag1rhg1yla, ayn bir ba§hk altmda ele almmay1 hak etmektedir. 
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ODEMELER DENGESi 
Odemeler dengesi, bir ekonomide yerle§ik ki§ilerin diger ekonomilerde yerle§ik ki§iler ile belli bir 
donem i«;inde yapmt§ olduklan iktisadi i§lemlerin sistematik kaydm1 veren istatistiki bir rapor
dur.1 Daha ayrmt1h bir tamm vermek gerekirse odemeler dengesi, uluslararas1 mahiyetteki mal ve 
hizmet ticaretini, bunlara ili§kin gelir ve giderleri, varhklardaki miilkiyet degi§ikliklerini, hak ve 
yiikiimliiliiklerdeki degi§iklikleri ve kaq1hks1z transferleri kapsayan, k1saca bir ekonominin, diin
yamn geri kalam ile yapt1g1 biitiin i§lemleri ve deger ak1mlanm ozetleyen kapsamh ve biitiinciil bir 
ak1m tablosudur. Odemeler dengesi tablosu, ekonomiyi farkh yonlerden izlerhek i«;in ihtiya«; du
yulan pek «;ok veriyi aym tablo i«;erisinde sunan, kullamc1lar i«;in e§siz bir kaynakt1r. 

Odemeler dengesi, cari i§lemler ve sermaye hesaplan olmak iizere iki boliimde incelenir. 
Cari i§lemler, yurt dt§l ile ger«;ekle§tirilen mal ve hizmet ticaretini, iicret, faiz ya da kar pay1 gibi 
gelirleri ve kar§1hks1z transferleri i«;erir. Sermaye ve finans hesaplan ise iilkenin finansal varhkla
rmdaki artt§ ve azah§lan, bir ba§ka deyi§le iilkeye para giri§ ve «;tkt§tm yans1t1r. 

bdemeler dengesi tablosu, ulusal hesaplar sisteminin bir par«;as1m te§kil eden odemeler 
dengesi hesaplan ve bu «;er«;evede olu§turulan kay1t ve hesaplama yontemleri yard1m1yla derle
nir. Odemeler dengesi tablosunun i«;erigi ve ger«;ek hayatta nasd haz1rland1gma ge«;meden once 
bu tablonun haz1rlanmasmda hareket noktas1 te§kil eden kay1t ilkelerini ozetlemek faydah ola
caknr. 

Odemeler dengesi hesap sistemi, muhasebede «;ift kay1t esasma gore her i§lemin, biri bor«;, 
digeri alacak olmak iizere e§it tutarda iki kay1t yaratmas1 ilkesi iizerine kuruludur. Kay1t sistema
tiginin temelindeki en onemli varsay1m, ekonomi d1§ma «;1kan her bir varhga kar§thk, ekonomiye 
aym tutarda bir deger giri§i olmas1 gerektigidir. Buna gore her bir varhk art1§1 e§it degerdeki bir 
ba§ka varhgm azah§tyla ya da bir yiikiimliiliik art1§1yla, her bir yiikiimliiliik artt§l ise yine e§it de
gerdeki bir yiikiimliiliik azah§tyla ya da bir varhk art1§1yla kar§tlanmahdir. Boylece her i§lem i«;in 
aym tutarda, kar§1hkh iki kay1t yaratdabilmekte ve bu i§lemlerin toplamlan arasmda bir denge 
saglana bilmektedir. 

Ornegin bir ihracat i§lemi, yurt dt§ma gonderilen bir mal kar§1hgmda ihracat bedelinin yur
da giri§iyle tamamlamr. Bu i§lemle iilkenin varhk stokuna dahil olan mal miktan azahrken iilke
nin doviz varhg1 artar. ithalatta ise tam tersine, iilkenin fiziksel varhk stoku artarken, kar§1hgm
da yapdan odeme ile doviz varhg1 azahr. Bu kar§1hkh iki ak1mm yine kar§1hkh iki kay1t ile goste
rilmesi, sonu«;ta kendi i«;inde dengeli bir tabloya ula§1lmas1m saglamaktad1r. Sermaye hesabmda
ki kay1t esas1m yans1tmak iizere ise yurt dt§mda bir firmaya yurt i«;inden kredi kullandmlmas1 or
nek olarak gosterilebilir. Bu i§lemde kredi tutan yurt dt§ma «;1karken, yani iilkenin nakit varhg1 
azahrken, kar§1hgmda yurt dt§mdan aym tutarda kredi alacag1 olu§maktad1r. Yani bir finansal 
varhk (para ) bir diger finansal varhga (kredi alacag1 ) donii§mekte ve bu i§lem de yine kar§thkh iki 
kay1tla gosterilebilmektedir. 

1 IMF ( 1 993-a), s. 2. 
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Bu ornekler 1§1gmda, cari i§lemler hesab1 ile sermaye ve finans hesabmda yarat1lan kay1tla
rm niteligi Tablo 6.1 'de ozetlenmektedir. Cari i§lemler dahilindeki bir deger iilkeye giriyorsa ne
gatif, sermaye ve finans hesabmda gosterilen bir deger iilkeye giriyorsa pozitif kay1t yarat1hr. Or
negin cari i§lemlerin bir par�as1 olan mal ya da hizmet ahm1 i§lemleri (mal ya da hizmet ithali ) 
odemeler dengesi hesaplarmda negatif i§aretle gosterilirken, sermaye giri§i ise sermaye ve finans 
hesabmda pozitif bakiye yarat1r. Buna kar§1hk cari i§lemler hesabmda gosterilen bir deger iilke
den �1k1yorsa pozitif, sermaye ve finans hesaplarmda gosterilen bir deger iilkeden �1k1yorsa nega
tif kay1t yarat1hr. ihracat ya da yurt d1§ma verilen hizmet tutan cari i§lemler hesabmda pozitif ba
kiye yarat1rken, sermaye �1k1§1 sermaye ve finans hesaplarmda negatif i§aretle gosterilir. Her ne
gatif kay1t kar§1hgmda bir pozitif kay1t ger�ekle§tiginden, cari i§lemler hesab1 ile sermaye ve finans 
hesaplarmm toplam1 her zaman s1f1r degerini verir. 

Olkeye girit 
Olkeden �1k11 

TABL0 6.1 
D11 Alemle ilitkilerin Odemeler Dengesine Kaytt Esas1 

Cari itlemler hesab1 

(-) 
(+ ) 

Sermaye ve finans hesab1 

(+) 
(-) 

Bu a§amada, yukandaki izahm diger ekonomilerle biitiin ili§kilerin tam ve eksiksiz olarak 
kaydedildigi kuramsal bir diinyaya ait oldugunu vurgulamahy1z. Ger�ek hayatta iilkeler arasm
daki say1s1z i§lemin tek tek takip edilmesi ve ozetlenen sistematik i�inde hatas1z olarak kay1t al
tma almmas1 miimkiin olmad1gmdan, odemeler dengesi tablosu, yukanda a�1klanan temel pren
siplerden aynlmadan, biiyiik ol�iide toplula§tmlm1§ verilerden ve zaman zaman da tahminlerden 
faydalamlarak haz1rlamr. Dolay1s1yla teoride i§lem kay1tlarmm toplula§tmlmas1yla olu§turul
mas1 ongoriilen odemeler dengesi tablosu, uygulamada istatistiksel bir tablo olma ozelligi ta§l
maktad1r. 

Odemeler dengesinin uluslararas1 i§lemlere ili§kin bir tablo olmas1, iilkeler arasmda kar§1-
la§t1rma yapmak i�in ortak tamm ve yontemler belirlenmesinin onemini art1rmaktad1r. bdemeler 
dengesi tablosunun olu§turulmasmda kullamlmas1 tavsiye edilen temel kay1t ve sunum ilkelerini 
belirleyen standart IMF tarafmdan, konuyla ilgilenen uzmanlarm dam§manhgmda ve iiye iilkele
rin katk1lanyla haz1rlanmakta ve Odemeler Dengesi ve Yattrtm Pozisyonu El Kitabi ad1 altmda 
yay1mlanmaktad1r.2 Bu standart, veri kullamcilarmm ihtiya�lan goz oniinde bulundurularak ode
meler dengesini meydana getiren biitiin i§lemlerin, belirli bir sm1fland1rma diizeni ve kavramsal 
�er�eve i�inde, iilke ekonomisi i�in yeterli say1da ve anlamh alt ba§hk altmda s1mflandmlmasm1, 
boylece biitiin iilkelerin istatistiklerinin aym kavramsal �er�eve iizerine kurularak yay1mlanabil
mesini ama�lamaktad1r. 

2 Bu standartlarm en giinceli 2009 y1hnda Odemeler Dengesi ve Uluslararas1 Yatmm Pozisyonu Altmc1 El Kitab1 ismiyle ya
y1mlanm1�t1r. 
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Tiirkiye'de odemeler dengesi tablosu, yukanda bahsettigimiz El Kitabt'nda tavsiye edilen 
yontemlere uygun olarak TCMB tarafmdan haz1rlanmaktad1r. Her ay diizenli olarak yay1mlanan 
odemeler dengesi tablosunun ana ba§hklarma Tablo 6.2'de yer verilmektedir. Daha once vurgu
lad1g1m1z iizere odemeler dengesi, cari i§lemler hesab1 ile sermaye ve finans hesab1 olmak iizere iki 
bacaktan olu§ur. Bu iki ana kalemden cari i§lemler hesab1; mal dengesi, hizmetler dengesi, birin
cil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi olmak iizere dort ba§hk altmda izlenmekte,3 finans hesa
b1 ise dogrudan yatmm, portfoy yatmmlan ve diger yatmmlar olmak iizere ii� boliimden olu§
maktad1r. Cari i§lemler sonucu olu§an giderler sermaye giri§i ile finanse editemiyorsa, aradaki 
fark iilkenin resmi rezervlerinden kar§1lanabilir. Bu finansman yontemini ayn§tumak iizere iilke
nin resmi rezervlerindeki degi§im, rezerv varhklar ba§hg1 altmda aynca izlenmektedir. 

Odemeler dengesi tablosunun haz1rlanmasmda kullamlan kay1tlarm miikemmellikten uzak 
olmas1 ve veri toplama a§amasmda yapilan hatalann ka�1mlmaz bir sonucu olarak, uygulamada 
cari i§lemler hesab1 ile sermaye ve finans hesaplan arasmda denklik saglanamaz. Bu sorun, iki ana 
hesap arasmdaki farkm tabloda net hata ve noksan ad1 verilen ayn bir ba§hkta gosterilmesi ile 
a§1lmaktad1r. 

Cari i1lemler hesab1 

1 .  Mal dengesi 
a) ihracat FOB 
b) ithalat FOB 

2. Hizmetler dengesi 
· a) Hizmetler dengesi: Gelir 
b) Hizmetler dengesi: Gider 

3.  Birincil gelir dengesi 
a) Gelir dengesi: Gelir 
b) Gelir dengesi: Gider 

4. tkincil gelir dengesi 

TABL0 6.2 
Odemeler Dengesi Tablosu 

Sermaye ve finans hesab1 

1 .  Dogrudan yannm 
a) Net varhk edinimi 
b) Net yiikiimliiliik olu1umu 

2. PortfOy yatmmlan 
a) Net varhk edinimi 
b) Net yiikiimliiliik olu1umu 

3. Diger yatmmlar 
a) Net varhk edinimi 
b) Net yiikiimliiliik olu§umu 

4. Rezerv varhklar 

NET HATA VE NOKSAN 

Odemeler dengesi tablosunun dogru yorumlanabilmesi, i§lemlerin kendi i�inde tutarh bir 
metodoloj i �er�evesinde kaydedilmesine baghd1r. Kay1t sistematiginin belirlenmesi ve uygulana
cak yontemlerin net olarak tammlanmasmda one �1kan ii� kritik nokta olarak ekonominin sm1r
lannm belirlenmesi, kay1t zamam ve kay1t degeri s1rala1_1abilir. Bu ii� konuda benimsenen yontem
lerin bilinmesi, odemeler dengesi istatistiklerinin dogru yorumlanabilmesi i�in de elzemdir. 

3 Birincil gelir, iiretim fakt0rlerinin ba§ka bir ekonomiye tahsisi kar§1hgmda elde edilen gelirleri, ikincil gelir ise kar§1hks1z 
transferleri i�erir. A§ag1da bu ba1hklar1 daha ayrmnh inceleyecegiz. 
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1 .  Ekonominin Tantmt ve Stntrlarz 
Odemeler dengesi, bir "ekonomi" ile bu ekonomi d1§mdaki di§ diinya ara,smdaki iktisadi 

ili§kileri ozetler. Bu �er�evede odemeler dengesine kaydedilecek i§lemlerin tespitinde, oncelikle 
ekonomi olarak adlandird1g1m1z yapmm tammlanmas1 ve sm1rlarmm net olarak �izilmesi gerekir. 
(Ekonomiler genelde iilke diizeyinde tammland1gmdan ekonomi yerine iilke ifadesini kullanma
m1z sorun yaratmayacaktir. ) 

Bir iilkenin iktisadi a�1dan sm1rlarmm belirlenmesinde, siyasi sm1rlarm, yani cografi kriter
lerin esas almmas1 ve yerle§iklik esasmm kabul edilmesi olmak iizere iki yontemden bahsedilebi
lir. Olkenin siyasi sm1rlarmm temel almd1g1 sistemde iilke s1mrlan i�indeki varhklar o iilkeye ait 
kabul edildiginden, odemeler dengesinde yer almas1 gereken i§lemler, i§leme konu olan herhangi 
bir iktisadi varhgm iilkenin s1mrlanm a§1p a§mad1gma gore belirlenir. Bir mal ya da finansal var
hk iilke sm1rlanm a§an bir i§leme konu oluyorsa, bu i§leme odemeler dengesinde yer verilmelidir. 

Ancak bir ekonomiyi tammlayan unsur �ogu zaman fiziki varhklar degil, bu varhklara 
hiikmeden, bu varhklan kullanarak iktisadi faaliyet yiiriiten ki§ilerdir. Bu bak1§ a�1s1 bizi ekono
minin, bir siyasi birime yerle§iklik bag1yla bagh ki§iler ve bu ki§ilerin sahip oldugu varhklarm top
lam1 §eklinde ifade edildigi tamma gotiiriir. Bu tammm benimsendigi sistemde, bir ekonomideki 
yerle§ik ki§i ile diger bir ekonomideki yerle§ik ki§i arasmda ger�ekle§en mal, hizmet ve sermaye 
transferleri ile bunlara ait miilkiyet degi§iklikleri, odemeler dengesinin kapsam1 i�inde kabul edi
lir. Burada kriter varhklarm ekonominin sm1rlanm a§mas1 degil, i§lemin yurt i�inde yerle§ik ki§i 
ile yurt d1§mda yerle§ik ki§i arasmda ger�ekle§iyor olmas1d1r." Olke smmm a§masa da, miilkiye
ti bir yurt i�i yerle§ik ki§iden bir yurt d1§1 yerle§ik ki§iye ge�en mal ya da finansal varhk, odeme
ler dengesi istatistiklerinde yer almahd1r. 

Odemeler dengesine ili§kin i§lemlerin kaydedilmesinde TCMB tarafmdan, IMF'nin de tav
siyelerine uygun olarak, yerle§iklik ve miilkiyet degi§imi kriterleri esas almmaktadir. Bununla bir
likte odemeler dengesi tablosunun haz1rlanmasmda kuramsal �er�eve kadar veriye eri§im imkiin
lan da belirleyici olmakta, �e§itli k1s1tlar nedeniyle i§lemlerin kaydedilmesinde bazen yerle§iklik 
kriteri yerine, yine IMF tavsiyelerine uygun olarak, varhgm iilke sm1rlanm ge�mesi esas almabil
mektedir. Ornek olarak ihracat ve ithalat istatistiklerinin derlenmesinde, eri§ilebilecek en saghkh 
veriler olarak mal giri§ �1k1§1mn ger�ekle§tigi giimriiklerden temin edilen veriler kullamhr. Halbu
ki bir maim smm ge�mesi, mutlaka miilkiyetinin de degi§mesi anlamma gelmez. 

Benzer durumlar finans hesab1 i�in de soz konusudur. Yurt i�inde yerle§ik bir ki§inin, yurt 
i�indeki bankadan yurt d1§mda bir bankadaki kendi hesabma para gondermesi durumunda, var
hgm miilkiyetinde bir degi§im olmamasma ragmen (gonderilen para hata yurt i�inde yerle§ik ki§i
nin paras1dir) bu i§lem odemeler dengesinde sermaye �1k1§1 olarak goriiniir. Sermaye i§lemlerinde, 

4 lstatistik hesaplamasmda kullamlan yurt ic;i yerle§iklik kavramma gore bir ki§inin yurt ic;i yerle§ik olmas1 ic;in hem fiilen o iii· 
kede bulunmas1, hem de o iilkede iktisadi faaliyet yiiriitmesi gerekir. Ornegin Tiirkiye'de ikametgah1 bulunan ancak yurt d1· 
§mda c;ah§an Tiirk i§c;iler kanunen yurt ic;inde yerle§ik olsalar da, istatistiki hesaplamalarda yurt ic;i yerle§ik olarak kabul edil· 
mezler. Turist olarak Tiirkiye'de bulunan yabancilar da istatistiklerde yurt ic;i yerle§ikl ik tammma dahil degildir. (IMF 
(2000), s. 1 9-21 ) 
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paramn ger�ek miilkiyetini tespit etmek miimkiin olmad1� i�in, paramn kimin miilkiyetinde ol
duguna degil, hangi bankac1hk sisteminin kontroliinde olduguna bak1hr. 5 

2. Kaytt Zamant 
Odeme dengesi i§lemlerinin kay1t zamamm belirleyen kriterler de haz1rlanan istatistiklerin 

sonucunu etkileyen bir unsurdur. 
Giiniimiizde finansal i§lemlerin, bilgi sistemlerinin yard1m1yla k1sa siirede ger�ekle§mesi, 

sermaye hareketlerinin kay1t zamamm bir sorun olmaktan �1karm1§t1r. Sermaye transferleri ode
meler dengesi istatistiklerine paranm transfer edildigi tarihte dahil edilir. Faiz gelirleri de faizin ta
hakkuk ettigi tarihte degil tahsilatm ger�ekle§tigi tarihte kay1tlara girer. 

Buna kar§ln dt§ ticaretin zaman alan bir siire� olmasma bagh olarak, bu i§lemlerin kay1t za
manma temel te§kil edecek prensipler onemini korumaktadu. Bir di§ ticaret ·i§leminin kaydedile
cegi tarihin belirlenmesinde de �e§itli se�enekler mevcuttur.6 Ornegin bir ihracat i§lemi, mal iil
ke s1mrlanm terk ettiginde, ihracat bedeli tahsil edildiginde ya da ihra� edilen mal, ahc1 §irketin 
envanterine girdiginde kaydedilebilir. IMF tarafmdan, fiziki ya da finansal varhklara ili§kin kay1t
larm, bu varhklarm miilkiyetinde yasal bir degi§iklik oldugu zaman kaydedilmesi onerilmekte
dir.7 Dt§ ticaret boliimiinde konu ayrmt1s1yla i§lenmekle birlikte, di§ ticaret alanmda genel uygu
lama, maim giimriikten �1k1§ tarihinin esas almmas1 yoniindedir. Ancak daha once de belirttigi
miz iizere giimriikten ge�i§, mutlaka miilkiyet degi§ikligi anlamma gelmez. 

3. Kaytt Degeri 
Kay1t degeri ba§hg1 altmda cevaplanmas1 gereken iki temel soru, i§lem kaydedilirken varh

gm degerinin nas1l tespit edilecegine ve i§lemlerin ortak doviz cinsine �evrilmesinde hangi kurun 
esas ahnacagma ili§kin soruland1r. 

i§lemlerin kaydmda piyasa fiyatmm esas almmas1 ilke olarak kabul gormii§tiir. Ornek ola
rak ihracat ve ithalatta, giimriik beyannamesinde belirtilen tutar esas ahmr. Ote yandan beyan 
edilen degerin ger�ek piyasa degerini yans1t1p yans1tmad1g1 zaman zaman §iiphe uyand1rabilir. 

Odemeler dengesi istatistiklerinin haz1rlanmasmda TCMB tarafmdan ortak para birimi 
olarak ABO Dolan kullamlmakta, odemeler dengesi istatistikleri bu para cinsinde haz1rlanarak 
kamuya duyurulmaktad1r. Buna gore diger para cinsleri iizerinden yap1lan i§lemlerin ABO Dola
rma �evrilmesi gerekmekte ve bu �evrim i§leminde TCMB tarafmdan, yine TCMB'nin yay1mlad1-
g1 giinliik kurlar kullamlmaktad1r. Kurlann onemli ol�iide dalgaland1g1 donemlerde, odemeler 
dengesi kalemlerindeki hareketlerin bir k1sm1 kur farklanndan kaynaklamyor olabilir. 

5 Ekonominin tamm1 c;erc;evesinde, odemeler dengesi tablosu olu§turulurken kar§1la§1lan bir diger sorun ise goc; konusudur. 
IMF tavsiyelerinde, ki§inin gOc; etmesiyle beraber yerle§ikligin degi§tigine dikkat c;ekilmekte, buna bagh olarak gOc; eden ki§i· 
nin varhklarmm gOc; edilen iilkeye transfer edildiginin kabul edilmesi gerektigi belirtilmektedir. (IMF ( 1 996), s. 8-10)  Buna 
kar§m TCMB'nin raporlamalarmda gOc; sonucu olu§an ak1mlara ili§kin herhangi bir kay1t yer almamaktad1r. 

6 Meade ( 1 970), s. 23-24. 
7 IMF (2009), s. 35-40. 
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Tiirkiye'de Odemeler Dengesi Tablosu 
Odemeler dengesi tablosu TCMB tarafmdan, Odemeler Dengesi ve Yattrtm Pozisyonu Altmct El 
Kitabt'nda yer alan tavsiyeler esas almarak, ABD Dolan cinsinden ayhk olarak haz1rlamr ve refe
rans donemin bitiminden yakla§1k alt1 hafta sonra yay1mlamr.8 Odemeler dengesi tablosunun ha
z1rlanmasmda TOiK verileri, bankalardan alman raporlar, �e§itli anketlerden derlenen veriler, �e
§itli kurumlardan dogrudan alman veriler gibi bir�ok veri kaynagmdan yararlamlmaktadir.9 

Olkelerin di§ diinya ile ili§kilerinin yap1s1 �e§itlilik gosterdiginden, IMF tarafmdan belirle
nen standartlar her iilkeye, kalemlerin biiyiikliigii, iilke i�in ifade ettigi anlam, mevcut mevzuat gi
bi kriterlere gore kendi ana ba§hklanm se�ebilme ve odemeler dengesi tablosunun sunumunda 
farkh kmhmlar kullanabilme se�enegini sunmaktadir. Biitiin i§lemlerin �ok fazla say1da alt ba§hk 
altmda toplanmas1 odemeler dengesi tablosunun yorumlanmasmda gii�liik yaratabilecegi gibi, su
numda gereginden az say1da alt ba§hgm se�ilmesi, ters i§aretli baz1 i§lemlerin birbirini gotiirerek 
tablonun kullamc1 ihtiya�lanm kar§1lamas1m engelleyebilecektir. Bu sorunun �oziimiinde pratik 
bir yontem olarak TCMB tarafmdan odemeler dengesi tablosu; 

- ozet sunum (analitik sunum) ve 
- detayh sunum 

olmak iizere iki farkh ayrmt1da kullamcilara sunulmaktadir. Ozet sunum az say1da ana ba§hg1 
i�erirken detayh sunum, ozet sunumdaki ba§hklarm ayrmtilandmlmas1yla olu§turulmaktad1r. 

TCMB tarafmdan haz1rlanan odemeler dengesi tablosunun ozet sunumu kabaca Tablo 
6.2'de yer verdigimiz ba§hklardan olu§ur. A§ag1da, ozet sunumdaki bu ana ba§hklan daha ayrm
t1h olarak inceleyecegiz. Her bir ba§hg1 incelerken once o ba§hgm aynnt1h sunumunda yer alan alt 
ba§hklan tablo halinde verecek ve ardmdan ayrmt1h sunum kalemlerinin i�eriklerini tablolardaki 
siralamalara gore ele alacag1z. Bu tablolarda her bir kaleme kar§1hk gelen kodlar, TCMB'nin ve
rileri kamuya a�1klarken kulland1g1 kodlarla ortii§mektedir. Tablolarda her bir ba§hgm hangi alt 
ba§hklarm toplamma ya da farkma denk geldigine de yer verilecektir. 

Odemeler dengesi tablosundaki ba§hklar, ba§hgm niteligine gore pozitif ya da negatif de
gerler alabilmektedir. Bunlarm ne §ekilde yorumlanacag1 Tablo 6.t 'de ozetlenen kurallardan �1-
kanlabilir. Yine de her bir ba§hg1 incelerken, negatif ya da pozitif i§aretin ne anlama geldigini ay
nca belirtecegiz. 

8 TCMB'nin 201 4  y1lmda yapt1g1 guncelleme ile Beiinci El Kitab1'ndan Altmc1 El Kitab1'na gec;i§ yap1lm1§t1r. Bu guncelleme 
kapsammda yap1lan baz1 degi§ikliklerden yeri geldiginde bahsedecegiz. 

9 TCMB'nin faydaland1g1 kaynaklar §unlard1r: TCMB ve Turkiye'de yerle§ik bankalarm diivizli i§lem raporlan, T01K tarafm
dan yay1mlanan di§ ticaret istatistikleri, TOiK'ten saglanan mal ticaretine ili§kin navlun ve sigorta gelir ve giderleri, T.C. Kul
rur ve Turizm Bakanhg1, TOIK ve TCMB tarafmdan yurutulen anketler, kurulu§lardan dogrudan saglanan veriler, yurt d1§m
da yerle§ik ki§ilerin portfoy yatmmlarma ili§kin olarak saklama hizmeti veren bankalardan saglanan stok veriler, dogrudan 
yatmm anketleri, yaz1h ve giirsel basm. (TCMB ( f), s. 1 2- 1 3 )  
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Cari Memler Hesabt 
Cari i§lemler hesab1; 

- mal dengesi, 
- hizmetler dengesi, 
- birincil gelir dengesi ve 

ikincil gelir dengesi 

olmak iizere dart ana kalemin toplammdan olu§ur. Bu dart kalemin cari i§lemler i�indeki ag1rh�
nm anla§ilabilmesi adma 2015  y1h i�in cari i§lem gelir ve giderlerine �ekil 6.l 'de yer verilmektedir. 
Cari i§lemler i�inde mal ticaretinin biiyiik ag1rhg1 oldugu, cari i§lem gelirlerinin yakla§Ik % 74'iiniin 
ihracattan, cari i§lem giderlerinin ise kabaca % 85'inin ithalattan olu§tugu gariilmektedir. Yiiksek 
turizm gelirlerine bagh olarak hizmet gelirleri %23 ile cari i§lemler i�inde onemli bir biiyiikliige sa
hipken hizmet giderleri cari i§lemler i�inde % 9 ile daha miitevaz1 bir paya sahiptir. Birincil gelir ve 
ikincil gelir hesaplan ise hem gelir hem gider tarafmda kii�iik bir yiizdeyi olu§turmaktad1r. 

Cari i§lem gelirleri 

Birincil 
gelir 
% 2  

Kaynak: TCMB. 

Hizmet 
% 23 

Mal Dengesi 

ikincil 
gelir 
% 1  

ihracat 
% 74 

�EKiL 6.1 
Cari i§lem Gelir ve Giderleri 

Cari i§lem giderleri 

Birincil 
gelir 
% 6  

ithalat 
% 85 

Di§ ticaret dengesi ya da mal dengesi, yurt i�inde yerle§ik ki§iler ile yurt d1§mda yerle§ik 
ki§iler arasmda ger�ekle§tirilen mal ticaretini gasteren ademeler dengesi kalemidir. Bir iilkenin 
mal dengesi, ger�ekle§en ithalat ile ihracatm fark1 olarak tammlamr. Otomobil, tekstil iiriinleri, 
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makineler, petrol iiriinleri gibi fiziki mallarm ithal ve ihrac1 mal dengesi ba§hg1 altmda yer al
maktadrr. 

Odemeler dengesi tablosunda mal dengesini gosteren A- Dt� Ticaret Dengesi kaleminin ay
rmt1h sunumuna Tablo 6.3 'te yer verilmektedir. Di§ ticaret dengesi; A. 1 - Gene/ Mal Ticareti, A.2-
Net Transit Ticaret Geliri ve A.3- Parasal Olmayan Alttn olmak iizere iii!; kalemin toplammdan 
olu§maktad1r. Di§ ticaret dengesine, A.a- Top/am Mal ihracatt kaleminden A.b- Top/am Mal it
halatt'mn f!;1kanlmas1 ile de ula§ilabilir. A.a-Toplam Mal ihracat1 kalemi; A. 1 . 1 - ihracat, A.2- Net 
Transit Ticaret Geliri ve A.3 .a- Parasal Olmayan Altm ihracatt kalemlerinin toplamm1, A.b- Top
/am Mal ithalatt ise A. 1 .2- ithalat ve A.3.b- Parasal Olmayan Alttn ithalatt kalemlerinin toplam1-
m vermektedir. A. 1 . 1  ihracat ve A. 1 .2 ithalat kalemlerinin fark1 ise A. 1 - Gene! Mal Ticareti kale
minde gosterilmektedir. 

Alt kalemlerde hem iilkeden mal f!;lkl§l (ihracat) hem de iilkeye mal giri§i ( ithalat) pozitif 
i§aretle gosterilmekte, denge kalemlerine ise ihracat tutarmdan ithalat tutanmn f!;1kanlmas1 ile 
ula§ilmaktad1r. Buna gore A-Di§ Ticaret Dengesi kaleminin negatif olmas1, ithalatm ihracat1 a§t1-
g1, ·yani di§ ticaret af!;1g1 bulundugu anlamma gelir. 

TABL0 6.3 
2015 Ytl1 D1� Ticaret Dengesi (milyon ABD Dolan) 

A 
A.a 
A.b 

DIS TlCARET DENGESi 
Toplam mal ihracat1 
Toplam mal ithalat1 

Gene! ma! ticareti 
ihracat 

ihracat FOB 
Bavul ticareti 
Uyarlama: Diger mallar 

1thalat 
lthalat CIF 

Detayh sunum 

A.1 
A. 1 . 1  
A. 1 . 1 . l  
A. 1 . 1 .2 
A. 1 . 1 .3 
A.1 .2 
A. 1 .2 . 1  
A.1 .2.2 
A.1 .2.3 

Uyarlama: Navlun ve sigorta 
Uyarlama: Diger mallar 

A.2 

A.3 
A.3.a 
A.3.b 

Net transit ticaret geliri 

Parasal olmayan altm 
lhracat 
irhalat 

A = A. l + A.2 + A.3 
A = A.a - A.b 
A . I  = A. 1 . 1 - A. 1 .2 
A. 1 . 1  = A. 1 . 1 . 1  + A.1 . 1 .2 + A. 1 . 1 .3 
A . 1 .2 = A.1 .2. 1 + A.1 .2.2 + A. 1 .2.3 
A.3 = A.3.a - A.3.b 
Kaynak: TCMB. 

-48.125 
151 .977 
200.102 

-52.164 
144.512  
143.846 

5.506 
-4.840 

1 96.676 
207.207 

-9.702 
-829 

84 

3.955 
7.381  
3 .426 
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Tiirkiye'nin resmi dt§ ticaret istatistikleri TOiK tarafmdan haz1rlanmakta (Bu istatistikleri 
sayfa 246'dan itibaren ayrmt1h olarak inceleyecegiz. ) ,  odemeler dengesi tablosu haz1rlamrken de 
TCMB tarafmdan, TOiK'in derledigi verilerden faydalamlmaktad1r. (Tablodaki A. 1 . 1 . 1 -ihracat 
FOB ve A. 1 .2. 1 -ithalat CIF verileri, TOiK tarafmdan haz1rlanarak yay1mlanan di§ ticaret veriler
dir . )  Bununla beraber TOiK verileri odemeler dengesinin ama�lan ile ortii§mediginden, odemeler 
dengesinin olu§turulmasmda TOiK verileri iizerinde baz1 uyarlama i§lemleri ger�ekle§tirilmekte 
ve bu uyarlamalar tabloda alt kalemlerde gosterilmektedir. Bu uyarlamalan §Oyle siralayabiliriz: 

ilk olarak TOiK verileri, iilke ticaretinde onemli bir yer tutan bavul ticaretini kapsamaz. 
Bavul ticareti tutan, yine TOiK tarafmdan bavul ticareti yapan ki§ilerin �1k1§ yapt1g1 kara, hava 
ve deniz giimriik kap1larmda ii�er ayhk donemlerde ger�ekle§tirilen Bavul Ticareti Anketi yoluy
la tahmin edilmekte ve TOiK'in bu tahminlerine TCMB tarafmdan odemeler dengesinin A. 1 . 1 .2-
Bavul Ticareti kaleminde aynca yer verilmektedir. Bavul Ticareti Anketi ii� ayda bir yap1ld1gm
dan, bu anketin yapilmad1g1 aylar i�in odemeler dengesi hesaplamalarmda tahmin yontemi kulla
mlmakta, daha sonra bu tahminler anket sonu�larma gore giincellenmektedir. (Bavul ticareti yo
luyla yap1lan ithalat TOiK istatistiklerinde zaten kapsamyor oldugundan, ithalat altmda aynca 
bir bavul ticareti kalemi yer alm1yor. ) 

ikinci uyarlama ihtiyac1, TOiK verilerinin ihracat ve ithalat i�in farkh teslim §ekillerine go
re derlenmesinden kaynaklanmaktad1r. TOiK tarafmdan haz1rlanan ithalat verileri CIF degeriyle, 
ihracat verileri ise FOB degeriyle hesaplamr. Yani TOiK'in ithalat verileri navlun ve sigorta ode
melerini de i�erirken ihracat tutarlanmn hesaplanmasmda bu giderler hari� tutulur. Di§ ticaret is
tatistikleri baglammda ihracat�mm eline ge�en tutar ve ithalat�1mn maliyeti onem ta§1d1gmdan bu 
hesaplama yontemi tutarhd1r. Ancak ama� iilkenin mal ticareti dengesinin bulunmas1 oldugunda, 
kar§1la§t1rmamn aym ta§ima §ekline gore yap1lmas1 gerekir. Navlun ve sigorta mal ticaretinin bir 
par�as1 olmay1p bir hizmet gideri oldugundan, odemeler dengesi i�inde ma! ticaretinin bir pa�as1 
olarak degil, hizmet dengesi altmda gosterilmelidir. TCMB'nin odemeler dengesi sunumunda 
TOiK'in di§ ticaret verileri A. 1 .2 . 1 - ithalat CIF satmnda gosterilmekte, bu tutarm i�indeki navlun 
ve sigorta maliyetine ise A. 1 .2 .2-Uyarlama: Navlun ve Sigorta kaleminde aynca yer verilmekte
dir. TOiK verilerinden bu sigorta ve navlun bedellerinin dii§iilmesiyle de FOB ithalat degerine ula
§1lmaktad1r. Y apilan navlun ve sigorta harcamalan iilke d1§mdan alman bir hizmet ise, bunlar 
odemeler dengesinin hizmet dengesi k1smmda aynca gosterilir. 

Uyarlama gerektiren ii�iincii nokta TOiK'in di§ ticaret verilerini ozel ticaret sistemine gore 
hesaplamas1yla ortaya �1kmaktad1r. Dt§ ticaret ba§hg1 altmda daha ayrmt1h inceleyecegimiz bu 
sistemde di§ ticaret verilerinin hesaplanmasmda iilkenin giimriik smm esas almmakta, giimriik s1-
mrlan d1§ma �1kan mallar ihracat, giimriik smmndan giren mallar da ithalat olarak kabul edil
mektedir. Olke sm1rlan i�inde bulunan serbest bolgeler, giimriiksiiz sat!§ magazalan ve giimriik 
antrepolan giimriik sm1rlan d1§mda sayild1gmdan, ozel ticaret sistemine gore hesaplanan di§ tica
ret, iilkenin di§ diinya ile yapt1g1 di§ ticaretin biitiiniinii yans1tmaz. Odemeler dengesi tablosunda 
di§ ticaret, iilkenin siyasi sm1rlanm a§an mallan tammlar. Bu sebeple TOiK tarafmdan yay1mla-
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nan ihracat verileri, yine TOtK tarafmdan derlenen, serbest bolgelerin di§ iilkeler ve giimriik sm1-
n i\indeki ki§ilerle yapt1g1 ticaret verileri kullamlarak gene! ticaret sistemine donii§tiiriilmekte, 
ozel ve genel ticaret sistemleri arasmdaki fark, TCMB tarafmdan A. 1 . 1 .3-Uyarlama: Diger Mal
lar ve A. 1 .2.3- Uyarlama: Diger Mallar kalemlerinde aynca gosterilmektedir. 

Dordiincii olarak limanlarda saglanan mallar, ticaret i§lemi iilke sm1rlan i\inde ger\ekle§
tiginden TOiK verilerinde yer almaz. Ancak farkh iilke yerle§ikleri arasmda bir miilkiyet degi§i
mine i§aret eden bu ticaret tiirii, odemeler dengesi \er\evesinde di§ ticaret olarak degerlendiril
mekte ve uyarlama kalemleri altmda gosterilmektedir.10 

Bunun yam s1ra TOiK verilerine dahil olmayan, finansal kiralama yoluyla yapilan ithalat 
da A.1 .2 .3- Uyarlama: Diger Mallar kalemine eklenmektedir. 

Toparlamak gerekirse; 

A. 1 . 1 .3- Uyarlama: Diger Mallar kalemi ozel ticaret sisteminin genel ticaret sistemine 
donii§tiiriilmesi i\in gerekli olan kay1tlan ve limanlarda saglanan mallan, 
A. 1 .2.2- Uyarlama: Navlun ve Sigorta kalemi, CIF teslim §ekline gore derlenmi§ verile
rin FOB teslim §ekline \evrilmesi i\in yap1lan kay1tlan, 
A. 1 .2.3- Uyarlama: Diger Mallar kalemi ise ozel ticaret sisteminin genel ticaret sistemi
ne donii§tiiriilmesi i\in gerekli olan kay1tlan ve ithalatta finansal kiralama yoluyla ya
p1lan di§ ticareti 

i\ermektedir .11  
Transit ticaretten elde edilen gelir A.2- Net Transit Ticaret Geliri kaleminde gosterilir. 

Transit ticaret, yurt di§mdan alman bir maim iilkeye sokulmadan, yani fiili olarak ithal edilme
den bir ii\iincii iilkeye satilmas1d1r. Mah satan firmaya odenen tutar ile mah alan firmadan tahsil 
edilen tutar arasmdaki fark, transit ticareti yapamn kanm olu§turur.12 

A.3- Parasal Olmayan A/tin kalemi ise hiikiimetler, merkez bankalan ve uluslararas1 para 
kurulu§lan arasmdaki altm hareketleri d1§mda, taraflardan en az birinin ozel sektore ait oldugu 
altm transferlerinin gosterildigi kalemdir .13 

Hizmetler Dengesi 
Odemeler dengesi tablosunda Hizmetler Dengesi ba§hg1, iilke yerle§iklerinin, diger iilke 

yerle§ikleriyle arasmdaki hizmet ah§ veri§inin kaydedildigi kalemdir.14 Turizm, finansal hizmet-

10 Be�inci El Kitab1'na gore 201 4  oncesinde limanlarda saglanan mallar, uyarlama kalemleri altmda degil, d1� ticaret dengesi al
tmda ayn bir kalemde gosterilmekteydi. 

11  TCMB ( f), s. 14 .  
12 Be�inci El Kitab1'na gore 2014 oncesinde hizmetler dengesine yansmlan transit ticaret geliri, Altrnc1 El Kitab1'na g�i�le bir

l ikte dt� ticaret dengesi altmda gosterilmeye ba�lanm1�t1r. 
13 Parasal altm dt� ticaret dengesinde degil, sermaye ve finans hesaplarmda gosteriliyor. 
14 Hizmet sektoriine bagh doviz transferleri goriinmeyen i�lem ( invisibles) olarak da adlandmhr. 
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ler, ta§1mac1hk, reklamc1hk gibi hizmet sektoriine dahil faaliyetlerden elde edilen gelirler ve bun
lara yap1lan harcamalar hizmet dengesi ir;inde gosterilir. Hizmet sektorii altmda s1mflanan her
hangi bir faaliyet sonucu elde edilen gelirin tamam1 hizmet dengesinin konusudur. Bu anlamda 
hizmet dengesinin yalmz emek kar§ihgi elde edilen gelirleri gosterdigi dii§iiniilmemelidir. Ornek 
vermek gerekirse bir turistin Tiirkiye'de harcad1g1 paranm tamam1, bu harcamalarm bir k1sm1 he
diyelik e§ya ya da restoranda 1smarlanan ogle yemegi gibi fiziki mallara yonelik olsa da, istatistik
lerde hizmet gellri olarak kaydedilir. Odemeler dengesini etkileyen bir gelir ya da giderin hizmet 
olarak nitelenmesi ir;in bu gelirin hizmet sektorii ir;inde s1mflandmlan bir faaliyet sonucu elde 
edilmesi yeterlidir. 

B 
B.a 
B.b 

B.1 
B. l .a 
B . l .b  

B.2 
B.2.a 
B.2.b 

B.3 
B.3.a 
B.3.b 
B.3 . 1  
B.3 . 1 .a 
B.3 . 1 .b 
B.3.2 
B.3.2.a 
B.3.2.b 

B.4 
B.4.a 
B.4.b 

B.5 
B.5.a 
B.5.b 

B.6 
B.6.a 
B.6.b 

B.7 
B.7.a 
B.7.b 

TABL0 6.4 
2015 Yd1 Hizmetler Dengesi (milyon ABO Dolan) 

HiZMETLER DENGESl 
Gelir 
Gider 

i§lem goren mallar 
Gelir 
Gider 

Tamir ve bak1m hizmetleri 
Gelir 
Gider 

Ta§1mac1hk 
Gelir 
Gider 

Navlun 
Gelir 
Gider 

Diger ta§irnac1hk 
Gelir 

Seyahat 
Gelir 
Gider 

Gider 

ln§aat hizmetleri 
Gelir 
Gider 

Sigorta hizmetleri 
Gelir 
Gider 

Finansal hizmetler 
Gelir 
Gider 

Detayh sunum 

24. 1 1 9  
46.273 
22. 1 54 

67 
124 

57 

-3 1 5  
2 8  

343 

5.958 
14.253 

8.295 
- 1 .485 

3.397 
4.882 
7.443 

1 0.856 
3.4 1 3  

21 .248 
26.6 1 6  

5.368 

374 
374 

-3 1 3  
1 .062 
1 .375 

-1 . 1 21 
658 

1 .779 



B.8 Diger ticari hizmetler 
B.8.a Gelir 
B.8.b Gider 

B.9 Resmi hizmetler 
B.9.a Gelir 
B.9.b Gider 

B. 1 0  Diger hizmetler 
B.10.a Gelir 
B. 1 0.b Gider 

B = B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7 + B.8 + B.9 + B. 10  
B = B.a - B.b 
B.1 = B.1 .a - B. 1 .b 
B.2 = B.2.a - B.2.b 
B.3 = B.3.a - B.3.b 
B.3.a = B.3 . 1 .a - B.3.2.a 
B.3 .b = B.3 . 1 .b - B.3.2.b 
B.4 = B.4.a - B.4.b 
B.5 = B.5.a - B.5.b 
B.6 = B.6.a - B.6.b 
B.7 = B.7.a - B.7.b 
B.8 = B.8.a - B.8.b 
B.9 = B.9.a - B.9.b 
B. 10  = B. 1 0.a - B.10.b 
Kaynak: TCMB. 
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-1 .514 
248 

1 .762 

-1 .076 
826 

1 .902 

8 1 1  
2.084 
1 .273 

Hizmetler Dengesi; B. 1 - i�lem Goren Mallar, B.2-Tamir ve Baktm Hizmetleri, B.3-T�t
mactltk, B.4- Seyahat, B.5- in�aat Hizmetleri, B .6- Sigorta Hizmetleri, B. 7- Finansal Hizmetler, 
B.8- Diger Ticari Hizmetler, B .9- Resmi Hizmetler ve B. 1 0- Diger Hizmetler alt ba§hklarmm top
lammdan olu§maktad1r (Tablo 6.4 ) .  Bu kalemlerin her birine ait toplam gelir ve toplam gider, 
odemeler dengesi tablosunda aynca gosterilmektedir. B.a- Gelir ve

_ 
B.b- Cider kalemleri de, her 

bir ba§hgm altmdaki gelir ve giderlerin toplam1m verir. 
Tabloda gelir ve gider kalemleri her zaman pozitif i§aretli olmakta, gelir kalemlerinden gi

der kalemleri �1kanlarak ana ba§hk toplamlarma ula§ilmaktadtr. Buna gore ana ba§hklarda den
genin pozitif olmas1, bu kalemde fazla bulundugunu, ana ba§hgm negatif bakiye vermesi ise o ka
lemde a�1k verildigini gosterir. 

B. 1 - i�lem Goren Mallar kalemi, ihra� (ithal) edildikten sonra i§lem goren ve tekrar ithal 
(ihra�) edilen mallarda oraya �1kan giderlerin (gelirlerin) kaydedildigi kalemdir.15 

B.2- Tamir ve Baktm Hizmetleri kalemi, yurt i�indeki mallarm yurt di§mda tamiri i�in ode
nen giderler ile yurt di§mdaki mallarm yurt i�inde tamir edilmesi ile elde edilen gelirlerin kayde
dildigi kalemdir. 16 

15 Be#nci El Kitab1'na gore 2014 oncesinde bu tiir i§lemler dt§ ticaret dengesinde ihracat ve ithalat olarak ayn ayn gosterilmek
te, dolay1S1yla bu mal iizerinde yap1lan i§lemden dogan gelir ve giderler de di§ ticaretin bir p�rc;as1 olarak kaydedilmekteydi .  

16 Herhangi bir miilkiyet degi§imine konu olmayan bu tiir i§lemler, 2014 oncesinde Be�inci El Kitab1'na gore di§ ticaret altmda 
kaydedilmekteydi. 

Hem i§lem goren mallar hem de tamir ve bak1m hizmerleri bilgileri TOIK'ten ahnmaktad1r. 
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B.3- Ta�tmactltk kalemi, ma! ticaretine ili§kin ta§1mac1hk verilerini i<;eren B.3 . 1 - Navlun ve 
uluslararas1 yolcu ve bagaj ta§1mac1hg1 ile posta ve kurye hizmetlerini i<;eren B.3.2- Diger Ta�tma
ctltk olmak iizere iki kalem altmda izlenmektedir. Navlun toplammm hesaplanmasmda, ihracat
ta yurt i<;inde yerle§ik ki§ilerce ger<;ekle§tirilen ta§tma bedelleri gelir olarak; ithalatta yurt dt§mda 
yerle§ik ki§ilerce ger<;ekle§tirilen ta§tma bedelleri ise gider olarak kaydedilir . 17 

B.4- Seyahat kalemi, turizm gelir ve giderlerini yans1tmaktad1r.18 Turizm gelirleri, turistle
rin seyahatleri siiresince satm ald1klan biitiin mal ve hizmetleri, yani turistlerin iilke i<;inde yapt1-
g1 toplam harcamay1 ifade eder. Turizm faaliyetlerine, bir ytldan k1sa siireli olmak iizere egitim, 
saghk, i§ ya da eglence ve dinlenme ama<;h biitiin seyahatler dahildir. Turizm geliri istatistikleri, 
TOiK tarafmdan ii<; ayda bir ger<;ekle§tirilen <;;tkt� Yapan Ziyaret�iler Anketi 'yle elde edilen bilgi
lerden faydalamlarak hesaplamr. Anket yard1m1yla ula§tlan ortalama harcama tutan, her ay iilke
ye giri§ yapan turist say1s1yla <;arp1larak ayhk toplam turizm geliri tahmin edilmektedir. 19 <;1k1§ 
Yapan Ziyaret<;iler Anketi ii<; ayda bir yaptld1gmdan, bu anketin yaptlmad1g1 aylar i<;in odemeler 
dengesi hesaplamalarmda tahmin yontemi kullamlmakta, daha sonra bu tahminler anket sonu<;
lanna gore giincellenmektedir. Yurt dt§mda ya§ayan Tiirkiye vatanda§larmm iilkemize yapt1g1 se
yahatlerde ger<;ekle§tirdikleri harcamalar da turizm gelirlerine dahildir. Turizm giderlerinin he
saplanmasmda ise yine TOiK tarafmdan ger<;ekle§tirilen Vatanda� Giri� Anketi sonu<;larmdan ya
rarlamlmakta, bu anketlerden elde edilen ortalama harcama tutan, yurt dt§ma <;tkan ki§i say1s1y
la <;arp1larak toplam turizm giderine ula§tlmaktad1r. istatistiklerde turizm gelirlerinin tamam1 hiz
met geliri olarak kaydedilse de turistlerce yap1lan harcamalarm onemli boliimii aslmda fiziki mal
lar i<;in yaptlan harcamalara kar§thk gelir.20 

B.5- in�aat kalemi, yurt i<;inde yerle§ik in§aat §irketlerinin yurt dt§mda ger<;ekle§tirdikleri 
in§aat hizmetleri kar§thgmda elde ettikleri gelir toplamm1 vermektedir.21 in§aat §irketlerince veri
len hizmetin kar§1hg1 genelde aym donemde tahsil edilmediginden, bu veriler yorumlamrken hak 
edi§ bedellerinin ge<; tahsil edilmi§ olabilecegi goz oniinde bulundurulmahd1r.22 

B.6- Sigorta Hizmetleri, yurt i<;i yerle§iklerin yabanc1 sigorta §irketlerinden ald1klan hizmet 
kar§1hgmda odedikleri bedeller ile yerli sigorta §irketlerince yabanc1lara verilen sigorta hizmetleri 
kar§thgmda tahsil edilen gelirleri kapsar.23 

B.7- Finansal Hizmetler kalemi, sigorta ve emeklilik fonlan hari<; olmak iizere finansal hiz
metlerden kaynaklanan gelir ve giderleri gosterir.24 

17 Veri ler TOIK tarafmdan ayhk olarak giimriik beyannamelerinden derlenmektedir. 
18 Be§inci El Kitab1'na gore 2014 oncesinde bu kalem turizm olarak adlandmlmaktaydt. 
19 Milliyetlere gore ziyaretc;i say1S1 ve ortalama harcama bilgilerine TCMB'nin http://evds.tcmb.gov.tr sayfasmdan ula§tlabilir. 
20 Turizm gelirlerinin tahmin metodunda 201 3  y1lmda yap1lan degi§iklikle birlikte, 2004-201 1 doneminin verileri ortalamada 

kabaca % 5 oramnda yukan yonlii giincellenmi§tir. 
21 TCMB'den ald1g1m1z bilgiye gore, yurt d1§mda yerle§ik ki§ilerden alman in§aat hizmetlerine kar§thk yurt dt§ma odenen tutar

lara ili§kin heniiz veri derlenmemektedir. 
22 Veriler, bankalar tarafmdan TCMB'ye yap1lan raporlamalardan ahnmaktadtr. 
23 Bu kalemin hesaplanmasmda yurt ic;i ve yurt dt§mda yerle§ik sigorta ve reasiirans §irketlerinin TCMB'ye ilettigi veriler i le, 

TOIK tarafmdan giimriik beyannamelerinden elde edilen navlun sigortas1 bilgilerinden faydalamlmaktad1r. 
24 Veriler bankalar tarafmdan TCMB'ye raporlanmaktad1r. 
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Mal ticaretine bagh olarak odenen komisyon ve benzeri gelir ve giderler B.8- Diger Ticari 
Hizmetler kalemi i�inde verilmektedir.25 

Hiikiimet di§ te§kilat hizmet gelir ve giderleri B.9- Resmi Hizmetler kalemi altmda yer al
maktad1r. 26 

Say1lanlar d1§mdaki diger biitiin hizmet gelir ve giderleri B. 1 0- Diger Hizmetler kalemi al
tmda toplanmaktad1r. Bunl:;tr arasmda yer alan kalemler olarak telekomiinikasyon, haber ajans1 
hizmetleri, telif hakk1 ve lisans iicretleri, imtiyaz haklarma ili§kin hizmetler siralanabilir. 

Hizmet dengesi altmdaki kalemler i�inde Tiirkiye'de turizmin ozel bir yeri bulunmaktadir. 
Diger hizmet kalemlerinin toplam1 kabaca dengede oldugundan, iilkenin hizmet gelir dengesinin 
biiyiik oranda turizm sektoriince belirlendigi soylenebilir. Turizm sektorii, mal ticaretindeki yiik
sek oranh a�1klarm bir nebze dengelenmesine katk1 saglamaktadir. 

Birincil Gelir Dengesi 
Birincil gelir dengesi bir iilkenin, sahip oldugu iiretim faktorleri sayesinde elde ettigi gelir

ler ile ba§ka iilkelerin iiretim faktorlerini kullanmas1 sonucu yapt1g1 giderlerin farkm1 ifade etmek
tedir.27 Birincil gelir dengesi genelde, en temel iki iiretim faktorii olan emek ve sermayenin gelir
giderleri olmak iizere iki boliimde incelenir. Buna uygun olarak Tiirkiye'de de odemeler dengesi 
tablosunun birincil gelir dengesi boliimii; C. 1 - Ucret Odemeleri ve C.2- Yatmm Geliri'nin topla
mmdan olu§maktad1r (bkz. Tablo 6.5 ) .  Bunlardan ilki emek kar§ihgmda elde edilen gelirler ve ya
p1lan odemeleri gosterirken, ikincisi sermaye kazan� ve giderlerini kapsar.28 

Birincil gelir dengesinde alt gelir ve gider kalemleri pozitif i§aretle gosterilmekte, gelir ka
lemlerinden gider kalemleri �1kanlarak ana ba§hk toplamlarma ula§1lmaktadir. Buna gore ana 
ba§hklarda dengenin pozitif olmas1, bir iiretim faktoriiniin (emek ya da sermaye) yurt d1§ma kul
landmlmas1 sonucu elde edilen gelirlerin bu tiir giderleri a§t1gma i§aret ederken, dengenin negatif 
olmas1 birincil gelir dengesinin o ana kaleminde a�1k verildigini gosterir. 

C. 1 - Ocret Odemeleri kaleminde, Tiirkiye'de �ah§makta olan yabanc1lara odenen iicretler gi
der, yurt d1§mda �ah§an yurt i�i yerle§iklerin iicretleri ise gelir olarak kaydedilmektedir. Ocret ode
meleri verisi, T.C. <;ah§ma ve Sosyal Giivenlik Bakanhg1 tarafmdan �ah§ma izni verilen yabanc1 sa
y1s1 esas almarak tahmin edilmekte, dolay1s1yla resmi verilere dayanan bu gostergeler ka�ak �ah§an
lara odenen iicretleri kapsamamaktadrr. Cari i§lem istatistiklerinin hesaplanmasmda, yurt d1§mda 
�ah§an Turk i§�ileri yurt i�i yerle§ik olarak kabul edilmediginden, bu ki§ilerin yurda gonderdikleri 
dovizler birincil gelir dengesi i�inde gosterilmez. Bir ba§ka ifadeyle yurt d1§mda yerle§mi§ vatanda�
lar, iilkenin emek giicii i�erisinde kabul edilmemektedir. (Yurt d1§mda yerle§mi§ ki§ilerin Tiirkiye'ye 
gonderdikleri paralar a§ag1da inceleyecegimiz ikincil gelir kalemi altmda gosterilir. ) 

25 Veri kaynag1 bankalard1r. 
26 Veriler TCMB ve banka raporlarmdan elde edilmektedir. 
27 Be§inci El Kitabz'na gore 2014 oncesinde "birincil gelir dengesi ", "gelir dengesi" olarak adlandmlmaktayd1 . 
28 Tablo 6.S 'te Diger Yatmmlar ba§hgmm alt kalemlerine yer verilmemi§tir. Ayrmt1h sunumun tamamma Veriye Eri§im bolii

miinde belirtilen linklerden ula§1labilir. 
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TABL0 6.S 
2015 Yili Gelir Dengesi (milyon ABD Dolan) 

c 
C.a 
C.b 

B1RiNC1L GELiR DENGESi 
Gelir 
Gider 

C. 1 
C. 1 .a 
C.1 .b 

Ocret odemeleri 
Gelir 
Gider 

C.2 
C.2.a 
C.2.b 

Y atmm geliri 
Gelir 
Gider 

C.2. 1 
C.2. 1 .a 
C.2. 1 .b 

C.2.2 
C.2.2.a 
C.2.2.b 

C.2.3 
C.2.3 . 1  
C.2.3.2 

C = C.a - C.b 
C = C. 1  .. c.2 
C. 1 = C. 1 .a - C. 1 .b 
C.2 = C.2.a - C.2.b 

Dogrudan yatmm 
Gelir 
Gider 

Portfoy yanrnnlan 
Gelir 
Gider 

Diger yatmmlar 
F aiz geliri · 
Faiz gideri 

C.2 = C.2.1 + C.2.2 + C.2.3 
C.2.1  = C.2. 1 .a - C.2. 1 .b. 
C.2.2 = C.2.2.a - C.2.2.b 
C.2.3 = C.2.3.1 - C.2.3.2 
ICayaak: TCMB. 

Detayh sunum 

-9.525 
4.471 

1 3 .996 

-407 
443 
850 

-9. 1 1 8  
4.028 

13 . 146 

-3 . 1 71 
225 

3.396 

-2.479 
2.081 
4.560 

-3.468 
1 .722 
5 . 1 90 

Ba§ka iilkelere aktanlan finansal kaynaklar kar§thgmda elde edilen gelirler ise, C.2- Y at1-
r1m Gelirleri ba§hg. altmda incelenmektedir. Yatmm_gelirleri, C.2. 1 -Dogrudan Yattrtmlar, C.2.2-
Portfoy Yattrtmlart ve C.2.3- Diger Yattrtmlar kalemlerinin toplammdan olu§ur. Ba§hk kapsa
mmdaki yatmmlar sonucu elde edilen gelir ve giderler, her bir ba§hk altmdaki ilgili gelir ve gider 
kalemlerinde yer ahr. 

C.2. 1 - Dogrudan Yatmmlar kalemi, yurt dt§mda yaptlan dogrudan yatmmlardan elde edi
len karlar (gelir) ile yabanc1larm yurt i�indeki yatmmlardan elde ettikleri karm yurt dt§ma trans
ferlerinden (gider) olu§ur. Yabanc1 yatmmlarca elde edilen karlarm, yurt dt§ma transfer edilme
yerek sermayeye eklenen k1sm1 yurt dt§mdan gelen yeni sermaye gibi degerlendirilmekte ve gelir 
hesaplan altmda gosterilmemektedir. Bu tutarlar, a§ag1da incelenecek olan finans hesab1 i�inde, 
yurt dt§mdan taze dogrudan yatmm giri§i olarak degerlendirilir29 (bkz. s. 2 1 8 ) . 

29 Veriler banka raporlarmdan elde edilmektedir. 
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Dogrudan yatmm amac1 d1§mda, hisse senedi, tahvil, bono gibi portfoy yatmmlarmdan el
de edilen gelir ve giderler C.2.2-Portfoy Yatmmlan kalemi altmda izlenmektedir. Bu kalem altm
da kaydedilen tutarlarm anapara degil, yatmm ara�lan arac1hg1yla elde edilen faiz, kar pay1 ve 
benzeri gelir-giderlerden olu§tugu dikkatten ka�mlmamahdir.30 Yatmma yonlendirilen anapara 
tutarlan ise gelir dengesinde degil, finans hesab1 altmda izlenmektedir31 (bkz. s. 2 1 8 ) . 

C.2.3- Diger Yatmmlar ba§hg1, mevduat ve kredi i§lemleri sonucu olu§an faiz gelir ve gi
derlerinin izlendigi kalemdir. Ti.irk vatanda§lanmn yurt di§mdaki mevduatlan kar§1hgmda ald1k
lan faizler ile yerli kurulu§larca yurt d1§ma kullandmlan kredilerden elde edilen faiz gelirleri gelir 
hesabmda, yabanc1 yatmmc1larm Tiirkiye'deki mevduatlan ve yurt i'i;inde yerle§iklerin yurt d1§m
dan kulland1klan krediler kar§1hgmda yurt d1§1Da odenen faizler ise gider hesabmda kaydedilir.32 

GRAFiK 6.1 
Net Y atmm Gelirinin Dag.hrm (milyon ABD Dolan) 
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Kaynak: TCMB. 

· . . · · . . . . . · · · . . · . · 

= Portfoy yatmmlan 

·. 
· . . · . . 

: 

. . . · · · . . . . . . . · 
. . 

• • • • • • • Diger yatmmlar 

.,., .... 
0 
<'I 

30 TCMB nezdinde rezerv olarak tutulan menkul k1ymetlere ait gelirler tahakkuk esasma gore kaydedilirken, diger portfoy ge
lir ve giderleri nakit esasma gore kaydedilmektedir. 

31 Veri kaynag1, TCMB ve bankalard1r. 
32 TCMB nezdinde tutulan kredi mektuplu doviz mevduatlarma ait giderler tahakkuk esasma gore, diger sektorlere ili§kin gelir 

ve giderler ise nakit esasma gore kaydedilmektedir. 
Bilgiler, TCMB ve banka raporlarmdan elde edilmektedir. 
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1 992'den giiniimiize net yatmm gelirlerine Grafik 6.l 'de yer verilmektedir. Yurt d1§ma en 
biiyiik gelir transferi, yurt d1§mdan kredi yoluyla yiiklii miktarda kaynak kullammma bagh ola
rak odenen faizlerden olu§maktad1r. Bununla birlikte son y1llarda, dii§iik faiz oranlan ve dii§en 
di§ kredi hacmine bagh olarak diger yatmmlar kaleminde k1smi bir diizelme gozlemlenmektedir. 
Buna kar§m dogrudan yatmmlardaki artI§a paralel olarak kar transferlerinde artI§ ya§anmakta
dir. Portfoy yatmmlarmdan kaynaklanan gelirlerde ise, sermaye ve finans piyasalarmdaki degi
§imlere bagh olarak dalgah bir seyir goriilmektedir. 

ikincil Gelir Dengesi 
Odemeler dengesindeki hacimce en biiyiik i§lem �e§idini, miibadele tiiriindeki (exchange), 

taraflardan birinin kar§I tarafa bir ekonomik deger saglad1g1, bunun kar§1hgmda da e§it bir deger 
elde ettigi i§lemler olu§turur. Ancak bunun di§mda iilkeler arasmda, taraflardan biri diger tarafa 
ekonomik bir degeri devrederken bunun kar§1hgmda herhangi bir ekonomik deger almad1g1 i§
lemler de ger�ekle§ebilmektedir. Kar§1hks1z transfer olarak adlandmlan bu tiir i§lemler, odemeler 
dengesi tablosunda ikincil gelir dengesi altmda sm1flandmhr. Kar§1hks1z transferlere ornek olarak 
kar§1hks1z yard1mlar, yurt d1§mda �ah§an i§�ilerin yakmlarma yapt1g1 transferler ve yurt d1§mdan 
emekli olan ki§ilerin yabanc1 iilkelerden ald1klan emekli maa§lan gosterilebilir. 

Odemeler dengesi tablosunda ikincil gelir dengesi, D. 1 - Gene/ Hukumet ve D.2- Diger 
Sektorler olmak iizere iki ba§hk altmda izlenmektedir (Tablo 6.6) .  

T abloda yurt d1§ma yapilan transferler negatif, yurt d1§mdan gel en transferler ise pozitif 
i§aretle gosterilir. 

TABL0 6.6 
2015 Yw Cari Transferleri (milyon ABD Dolan) 

D lKiNCiL GELlR DENGESt 

D.1  

D.2 
D.2.1  
D.2. 1 . 1  
D.2. 1 .2 
D.2.2 

D = D.1 + D.2 

Gene! hiikiimet 

Diger sektorler 
Ki§isel transferler 

l§'ri gelirleri 
Diger ki§isel transferler 

Diger transferler 

D.2 = D.2.1 + D.2.2 
D.2. 1 = D.2. 1 . 1  + D.2. 1 .2 
Kaynak: TCMB. 

Detayb sunum 

1 .322 

5 1 6  

806 
952 
714 
238 

-146 

Ulkeleraras1 hibe yoluyla yurt dI§mdan gelen transferler, yabanc1 ve Tiirk el�ilik ve kon
solosluklanmn yapt1klan i§lemler nedeniyle saglad1klan gelirler ile yurt d1§mda yerle§ik Tiirk va
tanda§lanmn bedelli askerlik i�in odedigi tutarlar D. 1 - Gene/ Hukumet kaleminde izlenmekte-
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dir.33 Tabloda bu kapsamdaki gelir ve giderler ayn ayn gosterilmemekte, yalmzca alman trans
ferler ile yapilan transferlerin netle§tirilmesi sonucu elde edilen tutar yans1tilmaktad1r. 

ikinci Diinya Sava§l sonras1 donemde, dii§iik ve orta gelirli iilkelerin yatmmlanm finanse 
etmelerinde onemli bir yer tutan di§ yard1mlar zaman i�inde giderek bu onemini kaybettiginden, 
giiniimiizde bu yolla elde edilen gelir, odemeler dengesi i�inde kii�iik bir paya sahiptir. 

Genel hiikiimet di§mda yurda gelen kar§1hks1z transferlerin izlendigi D.2- Diger Sektorler 
kalemi, D.2. 1 - Ki§isel Gelirler ve D.2.2- Diger Transfer/er olmak iizere iki ba§hktan olu§ur. Ki§i
sel gelirler de D.2. 1 . 1 - l§�i Gelirleri ve D.2. 1 .2- Diger Ki§isel Transfer/er olmak iizere iki kalem
de incelenmektedir. 

Yurt di§mda yerle§ik Tiirk vatanda§lan tarafmdan Tiirkiye'deki yakmlarma havale olarak 
gonderilen tutarlar D.2. 1 . 1 - i§�i Gelirleri kalerni altmda izlenir. Yurt di§mda yerle§ik Tiirk vatan
da§larmm Tiirkiye'deki kendi hesaplarma gonderdikleri tutarlar ise kar§1hks1z transfer niteligi ta
§imamakta ve bu paralar a§ag1da sermaye dengesi altmda inceleyecegimiz Mevduatlar ba§hgmda 
gosterilmektedir. i§�i dovizleri di§mdaki, yurt i�i yerle§ik ozel ki§ilerle yurt dl§l yerle§ik ozel ki§iler 
arasmda ger�ekle§en tiim transferler ise D.2 .1 .2- Diger Ki§isel Transferler ba§hgmda kaydedilir.311 

GRAFiK 6.2 
Yurt Dqmda <;:ah1an t1�erin Tiirkiye'ye Transferleri (milyon ABD Dolan) 
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- l1�i dovizleri 

Kaynak: TCMB. 

33 lstatistiklerin derlenmesinde, TCMB ve bankalarm kay1tlarmdan yararlamlmaktad1r. 
311 Her iki kalemin verileri, bankalar tarafmdan TCMB'ye raporlanmaktad1r. 
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Sigorta i§lemlerinden (reasiirans) kaynaklanan prim ve tazminatlar ise D.2.2- Diger Trans
ferler kaleminde yer almaktad1r. 

1984-20 15 y1llan arasmda D.2. 1 . 1 - t§�i Gelirleri kaleminin y1lhk geli§imine Grafik 6.2'de 
yer verilmektedir. Ozellikle 1980  oncesi donemde en onemli di§ finansman kalemi olan i§�i doviz
leri, ilerleyen donemlerde art1§ kaydetmeye devam etse de, ihracat ve turizm gibi doviz kazandm
c1 diger faaliyetlerdeki h1zh geli§im sonucunda nispi onemini giderek kaybetmi§tir. Buna ilave ola
rak 90'lann sonundan itibaren i§�i dovizlerinde mutlak anlamda h1zh bir dii§ii§ ya§and1g1 tablo
da goriilebilmektedir. 2000'li y1llann ba§mda 1 milyar ABO Dolan seviyesine kadar dii§mii§ olan 
i§�i dovizleri, yakmdan takip edilen bir doviz kaynag1 olma ozelligini giiniimiizde kaybetmi§tir. 

Finans Hesabt 
Cari i§lemler dengesinin ikinci ana boliimiinii, parasal ak1mlan gosteren Finans Hesabi 

olu§turmaktadir.35 Finansal varhk ve yiikiimliiliiklerdeki degi§imin izlendigi finans hesab1, 1 -
Dogrudan Yatmmlar, 2 - Portfoy Yatmmlari, 3 - Diger Yatmmlar ve 4- Rezerv Varliklar olmak 
iizere dort ana kalem altmda toplanmaktad1r. Finans hesaplarmm ilk ii� kalemi, di§ diinya ile kar
§Ihkh para hareketlerini i�erirken, Rezerv Varhklar kalemi resmi rezervlerdeki degi§imi ifade et
mektedir. 

Bir iilkenin iiretimi o iilkenin toplam tiiketim ve yatmm harcamalanm kar§ilamakta yeter
siz kahyorsa, aradaki fark1 finanse edebilmek i�in yurt di§mdan sermaye temin etme ihtiyac1 orta
ya �1kar. Odemeler dengesi i�erisindeki finans hesaplan kullamc1lara, bu tasarruf a�1gmm ne §e
kilde finanse edildiginin analiz edilmesine olanak saglayan verileri sunmaktad1r. Tiirkiye gibi ge
nelde cari i§lemler a�1g1 veren iilkelerde, bu verilerin ayrmt1lan ozellikle onem kazanmaktadu. 

Cari a�1gm finansmamnda en tercih edilen yontem olarak dogrudan yatmmlar one �Ik
maktadu. 

Dogrudan Yatmmlar 
Dogrudan yabanc1 yatmm, yabanc1 bir ki§i ya da §irketin, iilke i�indeki bir i§letmeye sag

lad1g1 sermaye ile o i§letmenin yonetimini etkileme giicii kazand1g1 durumu ifade etmektedir. Ode
meler dengesi istatistikleri baglammda yurt d1§1 yerle§ik ki§inin, 

bir yurt i�i yerle§ik ki§iye ait i§letmeyi tamamen ya da yonetimde soz sahibi olmak ko
§uluyla k1smen satm almas1, 
yurt i�inde s1f1rdan bir i§letme kurmas1, 

35 Ashnda TCMB sunumunda sermaye ak1mlarm1 gosteren, Sermaye Hesab1 ve Finans Hesab1 olmak iizere iki ba�hk bulunmak
tad1r. Sermaye hesab1 altmdaki tek kalem ise, iiretilmeyen ve finansal olmayan varhklarm (ticari marka, lisans vb.) edinimi 
ve elden c;1kanlmas1 sonucunda olu�an para transferlerini ic;eren Oretilmeyen ve Finansal Olmayan Varl1klar hesab1d1r. Uy
gulamada bu hesapta yalmz sporcularm bonservis bedeli olarak yurt d1�mdan elde edilen gelirler ve bu kapsamda yurt d1�ma 
odenen tutarlar gosterilmektedir. Bu kalem altmdaki tutarlar goz ard1 edilebilir biiyiikliikte oldugundan, incelememize dog
rudan Finans Hesab1 ile ba�hyoruz. 
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yurt i�inde bir gayrimenkul satm almas1 ya da 
yurt i�inde sahip oldugu bir §irkette odenmi§ sermaye artmm1 yapmas1 

dogrudan yatmm olarak tammlanmaktad1r. Yurda dogrudan fon giri§i olmasa bile, yabanc1 ser
mayeye ait bir §irketin, elde ettigi kan yurt di§ma transfer etmek yerine sermayesine eklemesi de 
dogrudan yatmm olarak kabul edilmekte ve bu tiir i§lemler odemeler dengesi istatistiklerine yur
da yabanc1 sermaye giri§i olarak yans1tdmaktad1r. 

Yurt i�i yerle§ikler iizerinde bor� yaratmad1gmdan dogrudan yatmm, finansal kmlganhga 
yol a�mayan bir cari a�1k finansman yontemi olarak degerlendirilir. Dogrudan yatmmlarm iilke 
i�in asd onemi ise, sermaye temininin otesinde, iilkeye i§letme bilgisi, iiretim teknolojisi, bilgi bi
rikimi kazand1rmas1 ve uluslararas1 dag1t1m kanallarma eri§im gibi diger faydalarmdan kaynak
lanmaktad1r. Giiniimiizde kiiresel iiretim zincirine entegre olmanm en k1sa yolu, diinyadaki top
lam dogrudan yabanc1 yatmm i�erisinde yiiksek bir paya sahip olmaktan ge�mektedir. Dogrudan 
yabanc1 yatmmlarm, etkinligin ve rekabetin geli§tirilmesi kanahyla biiyiimeye pozitif etkisinin ol
dugu da savunulmaktad1r. Diger taraftan dogrudan yatmmlarm biiyiimeyi destekledigi tezine 
kar§1hk, dogrudan yatmm ak1§mm biiyiimenin bir sonucu oldugu, iilkeye dogrudan yatmm �ek
me �abasmm bir biiyiime stratej isi olamayacag1 da dile getirilmektedir.36 

Odemeler dengesi tablosunda Dogrudan Yatmmlar kalemi; 1 . 1 - Net Varlik Edinimi ve 
1 .2- Net Yukumluk Olu�umu olmak iizere iki ba§hk altmda izlenmektedir (Tablo 6.7). 1 . 1 - Net 

TABL0 6.7 
2015 Yih Dogrudan Yatmmlar (milyon ABD Dolan) 

1 Dogrudan yaonmlar 

1 . 1  
1 . 1 . 1  
1 . 1 . 1 .a 
1 . 1 . 1 .b 
1 . 1 .2 

1 .2 
1 .2 .1  
1 .2. 1 .a 
1 .2. 1 .b 
1 .2.2 
1 .2.3 

1 = 1 . 1 + 1 .2 

Net varhk edinimi 
Sermaye 

Yatmm 
Tasfiye 

Diger sermaye (net) 

Net yiikiimliiliik olu§umu 
Sermaye 

Yaonm 
Tasfiye 

Diger sermaye (net) 
Gayrimenkul (net) 

1 . 1  = 1 . 1 . 1 + 1 . 1 .2 
1 . 1 . 1  = 1 . 1 . 1 .a + 1 . 1 . 1 .b 
1 .2 = 1 .2 .1  + 1 .2.2 + 1 .2.3 
1 .2.1 = 1 .2. 1 .a + 1 .2. 1 .b 
Kaynak: TCMB. 

36 Milberg ( 1 999).  

Detayh sunum 

-1 1 .805 

5.094 
4.925 
5.240 

3 1 5  
1 6 9  

1 6.899 
1 1 .575 
1 1 .939 

364 
1 . 1 68 
4 .156 
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Varhk Edinimi yerli sermayenin hareketlerini, 1 .2- Net Yiikiimliik Olu§umu kalemi ise yabanc1 
sermayenin hareketlerini gosterir. 

Dogrudan yatmmlar toplamma, net varhk ediniminden net yiikiimliiliik olu§umunun �1ka
nlmas1yla ula§1lmakta, bu kalemin negatif olmas1 iilkeye net dogrudan yatmm giri§i oldugu anla
mma gelmektedir. 

Yurt i�i yerle§iklerin dogrudan yatmmlanm gosteren 1 . 1 - Net Varhk Edinimi kalemi iki alt 
ba§hga aynhr, 1 . 1 . 1 - Sermaye kaleminde yurt i�inde yerle§ik ki§ilerin yurt dt§mda i§letme kura
rak ya da i§letme satm alarak yapt1klan yatmmlara yer verilirken, 1 . 1 .2- Diger Sermaye (Net) ka
leminde ise yurt dt§mdaki gayrimenkul ahmlan izlenmektedir. 

1 . 1 . 1 - Sermaye kalemi de 1 . 1 . 1 .a- Yatmm ve 1 . 1 . 1 .b-Tasfiye olmak iizere ikiye aynlmak
tad1r. Bunlardan 1 . 1 . 1 .a- Yatmm kalemi dogrudan yatmm amac1yla yurt d1§ma �1kanlan yerli 
sermayeyi, 1 . 1 . 1 .b- Tasfiye kalemi ise yurt d1§mda yatmma yonlendirilmi§ yerli sermayenin tek
rar yurda gelen k1sm1m gosterir. Yerli bir firma yurt dt§mda fabrika kurdugunda, yurt d1§ma 
transfer edilen tutar 1 . 1 . 1 .a- Yatmm kaleminde gosterilir. ileriki bir tarihte bu fabrikanm sat1§1 
sonucu elde edilen sermaye yatmmc1 tarafmdan tekrar yurda getirilirse, bu tutar da 1 . 1 . 1 .b- Tas
fiye kalemine kaydedilir. Yurt dt§mda yapilan dogrudan yatmm sonucu elde edilen karm yurt i�i
ne transfer edilen k1sm1 ise, dogrudan yatmm kaleminde degil, birincil gelir dengesi i�inde goste
rilir37 (bkz. s.  2 13 ) .  

1 . 1 .2- Diger Sermaye (Net) kalemi, yurt i�indeki yatmmc1lann yurt d1§ma gayrimenkul ah
m1 i�in �1kard1klan sermaye ile yurt d1§mda satt1klan gayrimenkul kar§thgmda yurda getirdikleri 
paranm farkm1 verir. 38 

Yurt dt§I yerle§iklerin dogrudan yatmmlanm gosteren 1 .2- Net Yiikiimliiliik Olu§umu ka
lemi ise 1 .2 . 1 - Sermaye, 1 .2.2- Diger Sermaye ve 1 .2.3-Gayrimenkul olarak ii�e aynhr. 1 .2. 1 -Ser
maye kalemi, yurt dt§mda yerle§ik ki§ilerin yurda getirdikleri dogrudan sermaye ile yurt i�inde sa
hip olduklan §irket karlarmm, yurt d1§ma transfer edilmeyip, §irket sermayesine eklenen bolii
miinden olu§ur. Net varhk ediniminde oldugu gibi bu kalem de 1 .2 . 1 .a- Yatmm ve 1 .2. 1 .b- Tas
fiye olmak iizere iki alt ba§hkta izlenmektedir. Bunlardan 1 .2 . 1 .a- Yatmm ba§hg1 yabanc1 yat1-
nmcilarm bu §ekilde getirdigi sermaye toplamm1 gosterirken, 1 .2. 1 .b-Tasfiye ba§hgmda ise ya
banc1 yannmcmm daha once yurda getirdigi sermayenin tasfiye edilerek tekrar yurt dt§ma �1kan
lan k1smma yer verilir.39 

1 .2.2- Diger Sermaye (Net) kalemi, dogrudan yatmm yapan yurt di§mdaki kurulu§ ile yurt 

37 Odemeler dengesi i�indeki yabanc1 sermaye kalemi, dogrudan yatmma ili§kin giri§ �tkt§ tutarlanm veren bir aktm gosterge
sidir. Yabanct yatmm stoku da yine TCMB tarafmdan derlenmektedir. Finansal kesim dt§tndaki firmalarm yurt dt§tndaki 
dogrudan sermaye yatmmlarmm toplam degeri, TCMB'nin yay1mlad1g1 Finansal Kesim Di§indaki Firmalarin Doviz Var/1k 
ve Yiikiim/iiliikleri tablosunda yer almaktadtr. Bu tabloya TCMB'nin http://www.tcmb.gov.tr/ sayfasmda Veriler I Donem
sel Veriler I Finansal Kesim Di§indaki Firmalann Doviz Var/1k ve Yiikiimliiliikleri ba§ltgmdan ula§tlabilir. 

38 1 . 1 - Net Var/1k Edinimi kaleminin hesaplanmasmda verilerin tamam1, banka raporlarmdan ahnmaktad1r. 
39 Dogrudan yatmm sonucu elde edilen kar yurt dt§tna �1kar1hyorsa bu tutarlar gelir hesabmda gosterilir. 

Veri kaynagt; bankalar, Dogrudan Yatmm Anketi, Hazine Miiste§arhgt, BIST biiltenleri ve basmda �tkan haberlerdir. 
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i�indeki dogrudan yatmm §irketi arasmdaki kredi ili§kilerinden dogan anapara transferleri ile 
bunlarm anaparalanmn geri odemelerinden olu§maktadir."° Odemeler dengesi t.ablosunda yal
mz fon giri§ ve �1k1§larmm farkma yer verilmekte, 1 .2 .2-Diger Sermaye (Net) kaleminin negatif 
olmas1, yurt di§ma transfer edilen kredi anapara geri odemelerinin o donem i�in yurda gelen ana
para tutanm a§t1gm1 gostermektedir.111 

1 .2 .3- Gayrimenkul kalemi ise, yurt di§mda yerle§ik ki§ilerin iilkemizdeki gayrimenkul 
ahmlan ile sahip olduklan gayrimenkulleri satarak yurt di§ma �1kard1klan sermayenin farkm1 
vermektedir .112 

Dogrudan yabanc1 yatmmlar ile yabanc1 yatmmlara bagh yurt d1§ma kar transferlerinin 
1 998-201 5  y1llan arasmdaki geli§imine Grafik 6.3 'te yer verilmektedir. 2000'li y1llarm ba§ma ka
dar dogrudan yatmmlar sermaye hareketleri i�inde sm1rh bir biiyiikliige sahipken 2005 yilmdan 
itibaren bu kalemin h1zla yiikseldigi ve cari a�1gm finansmamnda onem kazand1g1 goriilmektedir. 
Finansman tarafmdaki bu olumlu geli§imin maliyeti ise, ilerleyen donemlerde yurt d1§ma kar 
transferlerinin artmas1 ve y1lhk 3 milyar ABO Dolan seviyesini a§mas1 olmu§tur. 

GRAFiK 6.3 · 
Dogrudan Yatmmlar ve Gelir Transferi (milyon ABD Dolan) 

25.000 

20.000 

15 .000 

10.000 

5.000 

00 °' 0 .... M r'l v .,., \D ['-. 00 °' 0 .... M r'l v .,., 
°' °' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... .... .... .... .... .... 
°' °' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.... .... M M M M M M M M M M M M M M M M 

= Dogrudan yatmmlar Dogrudan yatmmlar bagh gelir transferi 

Kaynak: TCMB. 

40 Hem yurt i,.indeki hem de yurt di§mdaki kurulu§ finansal yatmm kurulu§u ise, bunlar arasmdaki krediler dogrudan yatmm 
olarak degerlendirilmez ve finans hesab1 altmda izlenir. 

111 Veriler banka raporlanndan derlenmektedir. 
112 Veri kaynag1 Tapu Kadastro Genel Miidiirliigii ile TOIK tarafmdan uygulanan Ziyaretc;iler Gelir Anketi'dir. 
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Portfoy Yatmmlart 
Dogrudan sermaye dt§mda kalan, hisse senedi ve bor� senederi gibi kolayca nakde �evrile

bilecek finansal ara�lara yap1lan yatmmlar, odemeler dengesinde portfoy yatmmlan olarak sm1f
landmlmaktad1r. Odemeler dengesi tablosunda 2. Portfoy Yatmmlan kalemi; miilkiyeti yerliler
de olan sermayenin harekederini gosteren 2 . 1 - Net Varlzk Edinimi kalemi ile miilkiyeti yabanc1-
larda olan sermayenin hareketlerini gosteren 2.2- Net YukumlUluk Olu§umu olmak iizere iki ba§
hk altmda izlenmektedir (Tablo 6.8 ) .43 

Tabloda portfoy yatmmlarmdan kaynaklanan net aktm tutarma, 2 . 1 -Net Varlzk Edinimi 
kaleminden 2.2- Net YukumlUluk Olu§umu kaleminin �1kanlmas1yla ula§tlmaktad1r. 2 . 1 - Net 
Varhk Edinimi kaleminin pozitif olmas1, yerlilerin yurt dt§ma gonderdikleri taze yatmmm, yerli
lerin yurt dt§mdaki portfoylerinin bir k1smm1 satarak yurda getirdikleri tutan a§ttgm1 gosterir. 
2.2- Net Yiikiimliiliik Olu§umu kaleminin pozitif olmas1 ise yabanc1larm Tiirkiye'deki portfoyle
rini art1rd1g1 anlamma gelir. 201 5  y1lmda bu kalem negatif oldugundan yabanct kaynakh net pa
ra �tkt§t oldugu anla§1lmaktad1r. 

TABL0 6.8 
2015 Ydt Portfoy Yabnmlan (milyon ABO Dolan) 

2 Portfoy yatmmlan 

2 . 1  
2. 1 . 1  
2. 1 .2 
2 . 1 .3 

2.2 
2.2 . 1  
2.2. 1 . 1  
2.2. 1 .2 
2.2.2 
2.2.2. 1 
2.2.2.2 
2.2.2.3 
2.2.2.4 

2 = 2. 1 - 2.2 

Net varhk edinimi 
Genet hiikiimet 
Bankatar 
Diger sektorler 

Net yiikiimtiitiik otu§umu 
Hisse senetleri 

Bankatar 
Diger sektorter 

Bore; senetleri 
Merkez Bankasi 
Bankatar 
Genet hiikiimet 
Diger sektorter 

2.1  = 2. 1 . 1 + 2. 1 .2 + 2. 1 .3 
2.2 = 2.2. 1 + 2.2.2 
2.2. 1 = 2.2. 1 . 1  + 2.2. 1 .2 
2.2.2 = 2.2.2. 1 + 2.2.2.2 + 2.2.2.3 + 2.2.2.4 
Kaynak: TCMB. 

Detayh sunum 

15 .498 

6 . 129 
0 

5 .881  
248 

-9.369 
-2.395 
-1 .457 

-938 
-6.974 

0 
-672 

-7.420 
1 . 1 1 8  

113 Tablo 6.8'de, Net Yukumluluk Olu�mu kalemi ba.sitle§tirilerek aktarilmt§ttr. Ayrmt1h sunumun tamamma Veriye Eri§im 
boliimiinde belirtilen linklerden ula§tlabilir. 
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2 . 1 - Net Varhk Edinimi kalemi, yurt i\inde yerle§ik ki§ilerin, tiirev i§lemler de dahil olmak 
iizere, yurt dt§mda menkul k1ymetlere yapt1klan yatmmlan kapsar. Yurt dt§ma yap1lan portfoy 
yatmm1 fon \tkt§I, yurt dt§mda yatmma aktanlan sermayenin iilkeye geri donii§ii ise fon giri§ini 
ifade etmektedir. 2 . 1 - Net Varhk Edinimi kaleminin pozitif olmas1 fon \tkt§ma (portfoyde artt§), 
negatif olmas1 ise fon giri§ine (portfoyde azah§) i§aret eder. 

Net varhk edinimi, 2 . 1 . 1 - Gene/ Hukumet, 2 . 1 .2- Bankalar ve 2. 1 .3-Diger Sektorler olmak 
iizere ii\ sektor aynmmda izlenmektedir. Bu kalemlerden her birinde, fon giri§ ve \tkt§larmm far
k1m ifade eden net fon giri§i gosterilir. Bu kalemlerin negatif olmas1, yerli yatmmcmm yurda ge
tirdigi paramn yurt dt§ma \tkard1g1 paray1 a§mas1 anlamma gelir. 

2.2- Net Yiikiimliiliik Olu§umu kalemi, yurt dt§mda yerle§ik ki§ilerin yurt i\i borsalar
da ahm sat1mm1 yapt1klan hisse senedi ve devlet i\ bor\lanma senetleri ile yurt i\i yerle§ik ki
§ilerin yurt dt§I piyasalarda tahvil ihrac1 yoluyla ger\ekle§tirdigi bor\lanmalan kapsar. (Yurt 
dt§mdan gelen mevduat portfoy yatmm1 i\inde degerlendirilmemekte, a§ag1da inceleyecegimiz 
diger yatmmlar kalemi i\inde ayn olarak izlenmektedir. )  Her bir alt kalemin pozitif olmas1, 
donem i\inde o sektorde yurda giren yabanc1 fonlarm yurttan \tkan yabanc1 fonlan a§t1g1 an
lamma gelir. 44 

Odemeler dengesinde her ne kadar alt ba§hklar yerli ve yabanc1 sermaye aynmmda verilse 
de, paranm miilkiyetini tespit etmek kolay degildir. Verinin derlendigi kaynaklar paranm miilki
yetinin kimde oldugundan \Ok, i§lemi ger\ekle§tirenin kimligini raporlar. Soz gelimi bir Tiirk va
tanda§t yurt dt§mdan yabanc1 blr arac1 kurum yoluyla Tiirkiye'de portfoy yatmm1 yapt1gmda bu 
i§lem, yabanc1 sermayenin izlendigi Net Yiikiimliiliik Olu§umu kalemi altmda kaydedilir. Nite
kim ge\mi§ verilere bakt1g1m1zda, portfoy yatmm1 i\in yurt dt§ma \tkan yerli sermayenin kiimii
le olarak artttgi goriilmektedir ki bunun bir k1smmm yabanc1 sermaye olarak tekrar yurda girmi§ 
olmas1 muhtemeldir. 

Odemeler dengesi, portfoy .yatmmlan baglammda yalmz sermaye ak1mlanm gosterir. Ya
banc1larm Tiirkiye'deki hisse senedi ve devlet dt§ bor\ senedi portfoyleri, yani yabanc1 yatmm sto
ku ise, TCMB tarafmdan haftahk olarak aynca yay1mlanmaktad1r.45 

Diger Yattrtmlar 
Dogrudan yatmm ve portfoy yatmm1 dt§mda kalan tiim yatmmlar, odemeler dengesinde 

3- Diger Yattrtmlar ba§hg1 altmda toplanmaktadtr. Bu kalem, 3 . 1 - Efektif ve Mevduatlar, 3.2-

44 Bor�lanma yoluyla yurda gelen fonlarm yalmz anaparalan portfoy hesab1 altmda gosterilmekte, bu  bor�lanmalar sonucu olu· 
§an faizlere ise gelir hesabmda yer verilmektedir. Ancak hisse senetlerine yap1lan yatmmlarda, elde edilen gelirin ne kadan· 
nm hisse senetlerinin deger art1§mdan kaynakland1g1 ayn§tmlamad1gmdan, bu fon giri§ �1k1§larmm tamam1 portfoy yatmm
lar1 kalemi altmda yer ahr. Eger ayn§tmlabilseydi, hisse senedi deger artJ§lan sonucu elde edilen gelirlerin gelir hesab1 altm
da gosterilmesi daha tutarh olurdu. 

45 Haftahk olarak yay1mlanan yurt di§mdaki ki§ilerin portfoyiindeki hisse senedi ve devlet i� bor�lanma senedi tutarlarma 
TCMB'nin veri dag1t1m sistemi olan http://evds.tcmb.gov.tr sayfasmda Hafta/1k Menkul K1ymet istatistikleri ba§hgmdan ula
§Ilabilir. 
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�ERc;EVE 6.1 
Uluslararas1 Para Hareketlerl 

Bi lgi i$lem ve i leti$im teknolojilerinde ya$anan geli$melere, bankac1hk ve finans sistemi tizerindeki kontrol, de

netim ve smirlamalarm kaldmlmas1 yontindeki egil imin de eklenmesiyle birlikte, son kirk yrlhk donem, para ha

reketlerin in  ulusal ekonomiler tizerindeki etkis in in giderek artt1g1 bir zaman dilimi olmu$tur. Bu baglamda gil

ntimtizde, sermaye giri$ ve �1k1$larma ili$kin istatistikler, giderek daha geni$ bir kullamcr kesimi tarafmdan ta

kip edilmektedir. Kaydi paramn nasrl transfer edildigine yakrndan bakmak, bu istatistiklerin anlamlandmlma

srnda yard 1mc1 olacaktrr. 
Elbette nakit para, yani efektifin tilke srn r rlan ndan girmesi de sermaye giri$i olmakla birlikte, uluslararas1 

para hareketi ya da sermaye hareketi dedigimiz olgu, btiytik oranda bankac1hk sistemi tizerinden ger�ekle$en 

kaydi para hareketlerin i  ifade eder. 

Kaydi paranm tilkeler aras1 transferin i  bir ornekle a�rklayabiliriz: Amerika'daki bir kurumsal yatmmcmm, 

ytiksek tahvil faizlerinden yararlanmak tizere Ttirkiye'de 100 milyon ABO Dolan tutarmda tahvil satm almak is

tedigin i  dil$ilnelim. Bu ama�la yatmmc1m1z ilk olarak Amerika'da A bankasmdaki parasrnr ,  Ttirkiye'deki X ban

kasmda bulunan yine kendi hesabma transfer edecektir. Stire�. yatmmcmm A bankasma bu yonde talimat ver

mesiyle ba$1ar. l ki banka arasmda uluslararas1 para transferin in  ger�ekle$ebilmesi i�in ,  her iki bankaya da hiz

met veren ortak bir muhabir banka bulunmasr gerekir. (Muhabir banka, bir bankanm yurt d 1$mdaki bankas1 

olarak dil$ilntilebilir.) Vine hem A bankasmm hem de X bankasmm Amerika'daki B bankasmda hesab1 oldugu

nu  dil$ilnelim. Yan i  B bankas1 hem A bankasma hem de X bankasma muhabirlik hizmeti veriyor olsun. 

Para transferin i  ger�ekle$tirmek tizere A bankas1, biri muhabiri olan B bankasma ve digeri Ttirkiye'deki X 
bankasma olmak tizere iki talimat gonderir. Bu talimatlarm ilkinde A bankasr, B bankas1 nezdindeki hesabm

da bulunan paradan 100 milyon Dolarm X bankasmm B bankas1 nezdindeki hesabma aktanlmasm1 ister. Bu 

noktada B bankasrnm yapacagr , muhabir banka olarak A bankasmm hesap bakiyesini 100 milyon Dolar dil$ilr

mek ve X bankasmrn  hesap bakiyesini 100 milyon Dolar ytikseltmekten ibaretti r. A bankasmca X bankasma 

gonderilen bir diger talimatta ise, yatmmcrya ait paranm B bankas1 aracrhgryla gonderildigi, bu paramn yatr

nmcr firmam n  X bankasindaki hesabma ge�i lmesi gerektigi bildiri l ir. Talimat1 alan Ttirkiye'deki X bankas1, mu

habir banka hesabma gelen tutan gordtigtinde, yine yaratacag1 bir kayrtla yatmmcmm Ttirkiye'deki hesabrm 

too milyon Dolar tutarmda artmr ve bu $ekilde transfer i$1emi tamamlamr. Bu anlamda para transferi, banka 

mil$terilerinin ve bankalarm yurt d!$1 muhabirleri nezdindeki hesaplannda yarat1lan kay1tlardan ba$ka bir $ey 
degildir. 

Biltiln bu silrecin neticesine bakt1g1m1zda paramn mtilkiyetinde bir degi$im olmad1g1, paramn hala yatmm

cmm mtilkiyetinde oldugu gorillecektir. Hatta paramn tutuldugu muhabir banka bi le degi$memi$tir, para kay

d1 hala B bankas1 nezdindedir. Bunlara kar$m, bu i$1eme uluslararasr para transferi n iteligi kazandrran  �ok 

onemli bir degi$im ger�ekle$mi$, m uhabir bankadaki para A bankasmm hesabmdan X bankasmm hesabma 

ge�mi$tir. Diger bir ifadeyle yatmmcrnm sermaye transfer i$1emiyle birlikte para Amerikan bankac1hk  sistemin

den � 1km1$ ve Ttirk bankac1hk sistemine girmi$tir. Uluslararas1 para transferlerine ili$kin istatistikler, farkh ill

kelerin bankac1hk sistemleri arasmdaki bu  i$lemlerin raporlanmas1yla elde edilmektedir. Ttirkiye'de de serma

ye giri$ini gosteren istatistikler, bankalar tarafindan TCMB'ye yapllan raporlamalara gore derlenmektedir. 

Yabanc1 bir ki$in in  mtilkiyetinden bir yurt i�i yerle$ik ki$in in  millkiyetine ge�en ancak Tilrk bankac1hk sis

temine girmeyen para ise, tilkeye sermaye giri$i olarak degerlendirilmez. Ornegin Amerika'ya ihracat yapan 

Ttirk firmas1 ihracat bedelinin bir k1sm1m, lsvi�re'deki kendi hesabma yap1lan bir havale ile tahsil ederse bu pa

ra Ttirkiye'nin sermaye hareketlerine ili$kin istatistiklere dahil  edilmez. 
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Krediler, 3 .3- Ticari Krediler, 3 .4- Diger Varltklar ve Yukum/Ulukler ve 3.5- Ozel <;.ekme Hakla
rt olmak iizere be§ kalemde izlenmektedir"' (Tablo 6.9 ) .  

Bu ba§hklardan ilk dordii, yerli sermayenin hareketlerini gosteren net varhk edinimi kalemi 
ile yabanc1 sermayenin hareketlerini gosteren net yiikiimliiliik olu§umu kalemi olmak iizere ikiye 
aynlmaktad1r. Buna gore portfoy yatmmlannda oldugu gibi diger yatmmlarda da kmhm, serma
yenin miilkiyeti temelinde olu§turulmaktad1r. Net varhk edinimi kaleminin pozitif olmas1 yerli ser
mayenin portfoy yatmm1 amac1yla yurt d1§ma �1k1§ma, net yiikiimliiliik olu§umu kaleminin pozi
tif olmas1 ise yabanc1 sermayenin portfoy yatmm1 amac1yla yurda giri§ine i§aret etmektedir. 

TABL0 6.9 
2015 YW. Diger Yatmmlar (milyon ABD Dolan) 

3 Diger yatmmlar 

3 . 1  
3 . 1 . 1  
3 . 1 .2 

3.2 
3.2. 1 
3.2.2 

3.3 
3 .3 . 1  
3.3.2 

3.4 
3.4.1 
3.4.2 

3.5 

Efektif ve mevduatlar 
Net varhk edinimi 
Net yiikiimliiliik olu§umu 

Krediler 
Net varhk edinimi 
Net yiikiimliiliik olu§umu 

Ticari krediler 
Net varhk edinimi 
Net yiikiimliiliik olU§umu 

Diger varhklar ve yiikiimliiliikler 
Net varhk edinimi 
Net yiikiimliiliik olu§umu 

Ozel �ekme haklari 

3 = 3 . 1 + 3.2 + 3.3 + 3 .4 + 3.5 
3.1 = 3 . 1 . 1  - 3.1 .2 
3.2 = 3.2 .1  - 3 .2.2 
3.3 = 3 .3 . 1  - 3 .3 .2 
3.4 = 3.4. 1 - 3 .4.2 
Kaynak: TCMB. 

Detayh sunum 

- 14 .750 

2.077 
14.964 
12.887 

- 1 3 .616  
792 

H.408 

- 2.949 
- 981  
1968 

- 262 
6 

268 

0 

3 .1 - Efektif ve Mevduatlar kalemi, 3. 1 . 1 - Net Varltk Edinimi ve 3 . 1 .2- Net YukumlUluk 
Olu�umu olmak iizere ikiye aynlmaktad1r. Yerli sermayenin izlendigi 3 . 1 . 1 - Net Varhk Edinimi 
kalemi; ticari bankalarm yabanc1 nakit paralan (efektifleri ) ile ticari bankalarm yurt d1§1 banka 
sistemlerinde bulunan yabanc1 para ve Tiirk Liras1 hesaplanm kapsar. Bu kalemin negatif deger 
almas1 yurt di§mdaki mevduat varhklarmm azald1gma ve yurda net para giri§i olduguna i§aret 
eder. Yabanc1 sermayenin izlendigi 3 . 1 .2- Net Yiikiimliiliik Olu§umu kalemi ise yurt dt§I yerle§ik 
ki§ilerin Tiirk bankac1hk sisteminde ve TCMB'de bulunan mevduatlanndaki degi§imleri yans1t-

"6 Tablo 6.9 basitle�tirilerek aktar1lm1�t1r. Enstriiman, sektor ve vadeye gore alt kmhmlan da ir;eren ayrmt1h sunumun tamam1-
na, Veriye Eri�im biili.imiinde belirtilen linklerden ula�1labilir. 
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maktad1r. 3 . 1 . 1 - Net Varhk Edinimi kaleminden farkh olarak, bu kalem altmda yalmz bankac1-
hk sektoriiniin mevduat1 degil, yurt d1§1 yerle§iklerin her tiirlii mevduatmdaki degi§im izlenmek
tedir. Bu kalemin pozitif deger almas1 yabanc1larm yurt i�indeki mevduat varhklarmm artt1gm1, 
yani iilkeye net para giri§i oldugunu gosterir.117 

3 .2- Krediler kalemi de, 3.2. 1 - Net Varltk Edinimi ve 3.2 .2- Net Yukumluluk Olu§umu ol
mak iizere iki kalemde izlenmektedir. 3 .2 . 1 - Net Varhk Edinimi kalemi TCMB, ticari bankalar ve 
genel hiikiimetin yurt dt§ma a�t1klan krediler ve bunlarm anapara geri odemelerini i�erir. Bu ka
lemin pozitif olmas1, donem i�inde verilen kredilerin, aym donemde ger�ekle§en kredi anapara ge
ri odemelerinden yiiksek olduguna, yani banka kredileri arac1hg1yla iilkeden net para �1k1§1 oldu
gtina i§aret eder. Bu kredilere ili§kin faiz geliri ise sermaye hesabmda degil, gelir hesabmda (Birin
cil Gelir Dengesi) gosterilir (bkz. s. 2 13 ) .  3 .2.2- Net Yiikiimliiliik Olu§umu kaleminde ise yurt i�i 
yerle§ik ki§ilerin (Merkez Bankasi, Gene/ Hukumet, Bankalar ve Diger Sektorler aynmmda) yurt 
di§mdan saglad1klan krediler ve bunlarm anapara geri odemeleri yer almaktadir. Bu kalemin po
zitif olmas1, yeni alman kredilerin kredi geri odemelerini a§t1g1 ve iilkeye net para giri§i oldugu an
lamma gelir. Y erli bankalann yurt dt§l §Ube ve i§tirakleri arac1hg1yla Tiirkiye' deki mii§terilerine 
kulland1rd1klan krediler de bu kalem altmda yer almaktad1r.118 

2000 y1lmdan giiniimiize yurt d1§mdan net kredi giri§inin geli§imi Grafik 6A'te yer almakta
d1r. (Tablada 3.2.2- Net Yiikiimliiliik Olu§umu kaleminin alt kmhmlan verilmektedir. ) 2001 krizi
nin ardmdan, genel hiikiimet ve TCMB'nin toplammdan olu§an kamu kesiminin net bor� odeyici du
rumuna ge�gi, buna kar§m bankalar ve banka W§l ozel sektoriin h1zla bor�lanmaya gittigi gozlem
lenmektedir. Durgunluk donemlerinde kamu kesimi bor�lamr ve buna kar§1hk ozel sektor ve banka
lar kredi geri odemesinde bulunurken, geni§leme donemlerinde tam tersine kamu kesiminin bor� ode
digi, ozel sektor ve bankalarm ise yurt d1§mdan kaynak kullamm1m art1.rd1gi anla§1lmaktad1r. 

3 .3- Ticari Krediler ba§hg1, vadeli di§ ticaret yoluyla saglanan finansman imkammn kayde
dildigi kalemdir. Vadeli ihracat 3.3 . 1 - Net Varltk Edinimi, vadeli ithalat ise 3.3 .2- Net Yukumlu
luk Olu§umu kalemi altmda gosterilir. 

Vadeli ihracatta ihracat�1 once yurt di§ma mah gondermekte, mal bedeli ise belirli bir va
denin sonunda (ornegin ii� ay sonra) tahsil edilmektedir. Boylece fiili ihra� ile mal bedelinin tah
sili arasmda ge�en siirede, ihracat1 yapan yurt i�i yerle§ik ki§i, yurt d1§mdaki ithalat�1ya bir tiir ti
cari kredi kullandirm1§ olmaktadir. 3.3 . 1 - Net Varltk Edinimi kalemi, bu tiir vadeli ihracat i§lem
leri ile yurt d1§mdaki firmalara saglanan finansmam ve vadesi geldiginde tahsil edilip yurda geti
rilen mal bedellerini gostermektedir. 0 donem i�inde ger�ekle§mi§ vadeli ihracat tutan, vadeli ih
racattan dogup o donem i�inde tahsil edilmi§ tutarlan a§1yorsa 3.3 . 1 - Net Varltk Edinimi kalemi 
pozitif bakiye verecektir"9 (Bu durumda yerliler net bor� verici olmaktad1r) .  

4 7  lstatistikler banka raporlan yard1m1yla hesaplanmaktad1r. 
48 Veriler TCMB, Hazine Miiste�arhg1 ve banka raporlarmdan elde edilmektedir. 
49 Vadeli ihracat verileri (mal mukabili odeme, vadeli akreditif vb.) TCMB tarafmdan TOIK'ten ahmrken, yurt d1�mdan yap1-

lan tahsilatlar anket yoluyla tahmin edilmektedir. 
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GRAFiK 6.4 
Yun D1,10dan Net Kaynak Kullanmu (milyon ABD Dolan) 

30.000 
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20.000 

15 .000 
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5.000 

-5.000 

-1 0.000 

- 15 .000 

- - - Kamu - Bankalar -==--- Diger sektorler 

Kaynak: TCMB. 

Normalde, yap1lan vadeli ihracat tutan ile ihracat bedellerinin aym olmas1 ve bu hesabm 
kiimiilatif olarak yiiksek bakiye vermemesi gerekmesine ragmen, 3 .3 . 1 - Net Varhk Edinimi kale
minin pozitif bakiyesinin kiimiile olarak diizenli bi<;imde artt1g1 goriilmektedir. Buradan ihracat 
bedeli giri§lerinin, oldugundan dii§iik tahmin edildigi ya da ihracat bedellerinin tamammm yurda 
girmedigi sonucu <;1kanlabilir. 

3.3.2- Net Yukum/U/uk Olu�umu kaleminde ise benzer §ekilde vadeli ithalat yoluyla yurt 
d1§mdan saglanan finansman imkam kaydedilir. Belirli bir donemde ger<;ekle§en vadeli ithalat tu
tan, vadeli ithalat i§lemleri kar§ihgmda yurt d1§ma yap1lan mal bedeli odemelerini a§1yorsa bu ka
lem pozitif bakiye verir.50 

Vadeli ihracatm kaydedildigi 3 .3 . 1 - Net Varhk Edinimi kaleminde oldugu gibi, 3.3 .2- Net 
Yiikiimliiliik Olu§umu kaleminin de y1llar i<;inde kiimiile olarak artan bakiye verdigi goriilmekte
dir. Bu durum ya ithalat bedellerinin oldugundan dii§iik tahmin edildigini ya da ithalat miktan
nm yiiksek tahmin edildigini dii§iindiirmektedir. 

50 Vadeli ithalatlar (mal mukabili iideme, vadeli akreditif vb. ) TOlK ve banka kay1tlanndan, bunlarm iidemeleri ise anket yo
luyla elde edilmektedir. 
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3 .4- Diger Varhklar ve Yiikiimliiliikler de yine 3.4. 1 - Net Varltk Edinimi ve 3.4.2- Net Yu
kumluluk Olu�umu olmak iizere iki boliimde izlenmektedir. 3 .4. 1 - Net Varhk Edinimi, kii'Yiik tu
tarh diger baz1 finansal varhklan kapsarken51 3 .4.2- Net Yiikiimliiliik Olu§umu kaleminde dog
rudan yatmm, portfoy yatmm1, kredi ve mevduat d1§mda kalan, yabancilarm sahip oldugu diger 
yatmmlar kaydedilir. 

Portfoy yatmmlarmm son kalemi olan 3 .5- Ozel <;.ekme Haklart ba§hg1 ise IMF tarafmdan 
saglanan SOR kota art1§lanm yans1tmaktad1r. 

Rezerv Varltklar 
01§ odemelerde ortaya 'Y1kabilecek dengesizlikleri kar§1lamak ve gerektiginde doviz piyasa

larma miidahale ederek istikran saglamak iizere iilkelerin para otoritelerinin doviz ya da altm 
iizerinden tuttuklan rezervler resmi rezerv olarak adlandmhr. Rezerv varhklar iktisadi temeli ol
mayan doviz kuru dalgalanmalarma kar§1 giivence olu§turarak bir taraftan yabanc1 sermayenin 
yatmm yapmas1m te§vik ederken, diger taraftan kur riskine kar§l reel sektore bir noktaya kadar 
koruma saglar. 

Cari i§lemler hesab1 a'Y1k verdiginde bu a'Y1gm e§it miktarda bir kaynak ile finanse edilmesi 
gerekir. Ulkeye sermaye giri§inin cari a'Y1g1 kar§ilamad1g1 durumda, diger bir finansman imkam 
olarak ba§vurulabilecek tek kaynak resmi rezerv varhklard1r. Bu anlamda resmi rezervler doviz pi
yasasmda bir politika arac1 olarak kullamlmasmm yamnda di§ a'Y1g1 dengelemek i§levini de goriir. 

Odemeler dengesi i'Yindeki Rezerv Varltklar kalemi, TCMB tarafmdan yonetilen, kamunun 
doviz ve altm varhgmdaki degi§imi gosterir. Bu kalemin negatif olmas1 resmi rezervlerin azald1g1-
na, pozitif olmas1 ise donem i'Yindeki rezerv art1§ma i§aret eder. Bankalarm ve diger ozel kesimin 
doviz varhklarmdaki degi§meler ise bu kalem altmda degil, sermaye hesabmdaki ilgili ba§hklarda 
gosterilir. 

Net Hata ve Noksan 
<;ift kay1t sisteminin bir sonucu olarak cari i§lemler hesab1 ile finans hesab1 arasmda her za

man denge bulunmas1 gerekirken, veri derleme siirecindeki pratik gii'Yliikler, uygulamada bu iki 
ba§hk arasmda tam bir denge_ kurulmasma imkan vermez. Cari i§lemler hesab1 ile finans hesab1 
arasmdaki fark1 yans1tan denkle§tirici bir kalem niteligindeki Net Hata ve Noksan ba§hg1, hem 
bilan'Yo e§itliginin saglanmasma hizmet etmekte hem de veri derleme ve hesaplamada yap1lan ha
talarm biiyiikliigii i'Yin bir gosterge te§kil etmektedir. Tiirkiye'de net hata ve noksan kaleminin, di
ger bir'Yok iilkede gozlemlenen degerlere benzer biiyiikliikte ger'Yekle§tigi ifade edilebilir. 

Net hata ve noksanm neden kaynakland1g1 tam olarak bilinememekle birlikte, (Zaten bu 
nedenler bilinseydi, odemeler dengesi altmda dogru kalemde kay1t yarat1larak fark tasfiye edile-

51 Bu kalemde kiigtt iizerinde, bavul ticareri ic;in yurt ic;inde yerle§ik ki§ilerin kasalannda bulundurduklar1 bankac1hk sistemine 
girmemi§ tutarlardaki degi§imler ile uluslararas1 kurulu§lara kark1 pay1 ve sermaye kat1hm1 olarak giinderilen bedeller izleni
yor olmakla birlikte, hesabm gec;mi§ diinemlerde nadiren bakiye verdigi goriilmektedir. 
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bilirdi ) bu kalemde gosterilen tutarm kabaca kay1t dI§l i§lemlerle, odemeler dengesi tablosunun 
i�erigindeki hatah kay1t ve tahminlerin toplammdan olu§tugu soylenebilir. Odemeler dengesi tab
losunun haz1rlanma siireci goz oniine almd1gmda, tablonun iki ana bacag1 arasmda tutars1zhk ya
ratabilecek muhtemel baz1 durumlar §oyle malanabilir: 

Oncelikle nakit parasal i§lemlerin odemeler dengesinin tutarhhgmm saglanmasmda bir en
gel olu§turdugu bilinmektedir. Ornek olarak yurt i�inde nakit olarak bulunan paranm bankac1hk 
sistemine dahil olmas1 ya da giimriik sm1rlarmda beyan edilmeyen nakit para ak1mlan gibi tutan 
tahmin edilemeyen i§lemler odemeler dengesi istatistiklerinde yer almamaktad1r. bdemeler den
gesine dahil i§lemlerden elde edilen gelirlerin sistem d1§ma �1kmas1 ya da sistem d1§mdaki paranm 
yeniden bankac1hk sistemine girmesi, net hata ve noksan kaleminin boyutunu belirleyen en onem
li etken olarak gosterilebilir. 

Bunun d1§mda odemeler dengesinin haz1rlanmasmda her i§lemin, e§it biiyiikliikte, kar§1hk
h iki kay1ttan olu§mas1 esas iken, i§lemin iki tarafma ili§kin verilerin farkh kaynaklardan elde edil
mesi, bu e§itligi bozabilmektedir. Ozellikle kay1t altma almamad1g1 gibi tahmin yoluyla da ula§I
lamayan baz1 para hareketleri, hesaplarda tutars1zhga neden olmaktad1r. Ornek olarak ihracat 
verileri giimriik kay1tlarmdan derlenirken fon ak1mlan banka raporlarmdan elde edilir. Eger ih
racat�1 ihracat bedelinin bir k1smm1 yurt d1§mda tutarsa, doviz giri§i ve ihracat tutarmm e§itligi 
bozulmu§ olacakt1r. Benzer §ekilde, ba§ta miiteahhitlik hizmet gelirleri olmak iizere baz1 gelir ka
lemlerinin de eksik tahmin edildigine ili§kin §iipheler dile getirilmektedir.52 

Diger taraftan odemeler dengesinde yer almas1 gereken her i§lemin tek tek kay1t alnna alm
mas1 miimkiin olmad1gmdan odemeler dengesi tablosunun �e§itli kalemlerinin derlenmesinde tah
min yontemi kullamlmakta ve bu tahminler ka�1mlmaz olarak bir miktar istatistiki hata i�ermek
tedir. Ornegin bavul ticareti yoluyla ger�ekle§tirilen ihracann tam tutan bilinmemekte, bu tutar 
TOiK tarafmdan se�ilen bir orneklem iizerinde yaptlan anket yoluyla tahmin edilmektedir. Yine 
anket yoluyla elde edilen turizm gelir tahminlerinin de ger�ek turizm gelirlerini ne derece dogru 
yans1tt1g1 tarti§ma konusu olmu§,53 hesaplama yonteminde 201 3  ytlmda giincellemeye gidilmi§tir. 

Teorideki dengenin pratikte saglanmasmm oniindeki bir diger engel olarak, kay1t zamamn
daki farkhla§ma zikredilebilir. i§lemlerin kay1t zamanlarmm farkh olmas1 (ornegin 201 5  ytlmda 
ger�ekle§en ithalat kar§1hgmda, ithalat bedeli transferinin 2016  y1lmda yap1lmas1) ,  i§lemin iki ba
cagmm odemeler dengesi istatistiklerine farkh zamanlarda girmesine neden olabilmekte, bu du
rumda denge ancak net hata ve noksan kalemi yard1m1yla saglanabilmektedir. Kay1t zamanlan
nm farkh olmas1 durumunda, kur degi§imleri de hata yaratabilir. 

Son olarak iilkeler aras1 para hareketlerinin bir boliimiinii olu§turan su� gelirleri ve kara
para gibi fonlar sisteme girdiginde istatistiklerde tutars1zhga yol a�maktadir. 

52 Diindar - Bakova (20 1 0) .  
Ozellikle 2008 y1lmda ihracat bedelinin yurda getirilme zorunlulugunun ortadan kalkmasmdan sonra bu etkenin onemi

nin am1gi tahmin edilebilir. 
53 Alagoz-Erdogan (20 1 1 ) . 
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Odemeler dengesi tablosunda net hata ve noksan kalemi, a§ag1daki denklikte gosterdigimiz 
iizere, sermaye ve finans dengesi ile cari i§lemler dengesinin fark1 olarak tammlamr. 

Sermaye ve Finans Dengesi - Cari i§lemler Dengesi = Net Hata ve Noksan 

Ornek olarak iilkede cari i§lemler a�1g1 bulundugunu ve bu a�1gm bir k1smmm sermaye gi
ri§i ile kaq1land1g1m dii§iinelim. Bu durumda hem sermaye hesab1 hem de cari i§lemler hesab1 ne
gatif olacaktir. Bununla birlikte, cari i§lemler dengesinin mutlak degeri daha 'biiyiik oldugundan 
net hata ve noksan kalemi pozitif deger alacakt1r. Bu durum, ilgili donemde iilkeye sermaye giri
§inin eksik hesapland1g1 (iilkeye kay1t d1§1 sermaye giri§i oldugu) ya da cari i§lemler a�1gmm oldu
gundan biiyiik hesapland1g1 §eklinde yorumlanabilir. Yukanda da belirttigimiz iizere kamuoyun
daki genel alg1, net hata noksan kaleminin pozitif olmasmm iilkeye kay1t altma almmam1§ fon gi
ri§i olduguna i§aret ettigi, bu kalemin negatif olmasmm ise sistemden fon �1k1§1 oldugu anlamma 
geldigi yoniindedir. 

GRAFiK 6.S 
Net Hata ve Noksan Kaleminin Geli1imi (milyon ABD Dolan) 
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Kaynak: TCMB. 
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Net Hata ve Noksan kalemine yukandaki faktorlerden hangilerinin ne oranda etki ettigi 
bilinememekle birlikte bu kalemdeki degi§imin temelde kay1t d1§1 para hareketlerinden kaynak
land1g1 gorii§ii one «;1kmaktad1r. 54 Net Hata ve Noksan kaleminin y1lhk bakiyelerine yer verdigi
miz Grafik 6.S'te, ekonominin canh oldugu donemlerde net hata ve noksanm yiikseldigi, kriz do
nemlerinde ise bu kalemin dii§ii§ gosterdigi ve hatta negatif deger ald1g1 goriilmektedir. Ekonomi
nin canhhg1yla net hata ve noksan arasmdaki bu ili§ki, bu kalemdeki tutarlarm biiyiik oranda sis
teme giren ve sistemden «;1kan fonlarla ili§kili oldugu gorii§iiyle uyumludur. Buna ilave olarak son 
donemde net hata ve noksamn istikrarh bi«;imde pozitif seyrettigi ve 2000 y1hndan giiniimiize ka
dar net hata ve noksan toplammm 25 milyar ABO Dolarma yakla§t1g1 goriilmektedir. Bu durum 
yine, net hata ve noksan kaleminin basit hesap hatalarmdan «;ok, diizenli ve kay1t d1§1 sermaye ha
reketlerinden ka ynakland1g1 tezini desteklemektedir. 

Odemeler Dengesi A«;1k/Fazla Tammlan 
Odemeler dengesi, «;ift kay1t sistemi esas almarak, daima dengede olmak iizere kurgulanm1§ bir 
kay1t sistemi oldugundan, bir odemeler dengesi a«;1gmdan soz edilemez. ve§itli sebeplerle veri der
leme siireci sonunda cari i§lemler hesab1 ve finans hesabmm toplam1 s1fir degerini vermezse, ara
daki fark net hata noksan kaleminde gosterilerek bu e§itlik saglamr. Yani odemeler dengesi her 
zaman dengededir. Ote yandan, odemeler dengesi tablosunun baz1 alt kalemlerince ortaya konan 
a«;1k/fazla tammlan, ekonominin di§ diinya ile etkile§imine ili§kin 6nemli ipu«;lan saglar. 

Cari i§lemler hesabmm her bir alt kalemine (di§ ticaret, hizmet, gelir) ait gelir ve giderler, 
soz konusu iktisadi faaliyet baglammda iilkenin di§ a«;1gim tammlamaktad1r. Bu kapsamda cari 
i§lemler hesabmdan ula§ilabilen ii<; a«;1k I fazla tamm1 olarak oncelikle di§ ticaret dengesi, hizmet 
dengesi ve gelir dengesi malanabilir. 

Bu tammlar arasmda, iilke tarafmdan ger«;ekle§tirilen ihracat ve ithalatm fark1m veren dt§ 
ticaret dengesi, hem bu ii<; kalem arasmda en onemlisi hem de di§ ticaretin ba§hca performans kri
teridir. 55 Odemeler dengesi tablosundaki A.a- Toplam Mal ihracatt ve A.b- Top/am Mal ithalatt 
kalemlerinin fark1 di§ ticaret a«;1gi I fazlas1m vermekte,56 ithalatm ihracattan fazla olmas1 duru
munda di§ ticaret a«;1gmdan, ihracatm ithalat1 a§mas1 durumunda ise di§ ticaret fazlasmdan bah
sedilmektedir. 

1 940'h y1llardan bu yana kronik di§ ticaret a«;1g1 veren bir iilke olan Tiirkiye'de di§ ticaret 
a«;1klan ozellikle ekonominin canh oldugu donemlerde yiiksek miktarlara ula§maktad1r. Grafik 

54 <;:1plak (2005) .  
S1ralad1g1m1z nedenlerin her biri net hata ve noksan kaleminin bir  ai;1klamasm1 vermekle birlikte odemeler dengesi ista

tistiklerinin derlenmesinde yap1lan hatalar net hata ve noksan kaleminin i§aret ettiginin de otesine gei;ebilir. Net hata ve nok
samn dii§iik i;1kmas1, pozitif ve negatif nitelikli hatalarm birbirini gotiirmesinin bir sonucu olabilir. Dolay1s1yla net hata ve 
noksan kalemi, hesaplamadaki hata ve eksiklikler toplammm bir alt smmm vermektedir. 

55 TCMB tarafmdan haz1rlanan odemeler dengesi tablosunda yer alan di§ ticaret tammlanyla, TOIK tarafmdan yay1mlanan di§ 
ticaret tammlan farkh oldugundan, bu iki kurumun ai;1klad1g1 dt§ ticaret dengesi farkhhk gosterir. 

56 ithalat ve ihracat verilerinin ters i§aretli olduguna dikkat edilmelidir. 
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6.6'da, di§ ticaret dengesinin milli gelire oranmm kriz donemlerine tekabiil eden 2001 ve 2009 yil
larmda dii§ii§ kaydettigi, geni§leme donemlerinde ise arti§ egilimi gosterdigi gozlemlenmektedir. 
200 1 krizinin ardmdan istikrarh bi�imde yiikselen di§ ticaret a�igi kiiresel krizle birlikte daralmi§, 
ancak ilerleyen donemlerde bunu yeni di§ ticaret a�igi rekorlan takip etmi§tir. 

Cari i§lemler hesabmdan eri§ilebilen ikinci a�ik tammi, turizm, ula§tirma, finansal hizmet
ler gibi hizmet ihracati ve ithalatim kapsayan hizmet dengesidir. Bir iilkenin toplam hizmet ihra
ci ile hizmet ithalinin farkim ifade eden hizmet dengesine odemeler dengesi tablosunda B.a- Gelir 
kaleminden B.b- Cider kaleminin �ikanlmasiyla ula§ihr. 

1992-201 5  yillan i�in hizmet dengesi istatistiklerine Grafik 6.7'de yer verilmektedir. Hiz
met dengesinin pozitif oldugu ve genel egilimin de arti§ yoniinde oldugu goriilmektedir. Bir turizm 
iilkesi olan Tiirkiye'nin hizmet dengesinin biiyiik oranda turizm gelirlerince §ekillendirildigi ifade 
edilebilir. Turizm di§mda hizmet dengesinin alt kalemlerinden ta§imacihk ve in§aat hizmederi ge
nelde fazla verirken, bunlarm di§mdaki hizmet kalemlerinde Tiirkiye a�ik vermektedir. 
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GRAFiK 6.6 
D1� Ticaret Dengesinin Milli Gelire Ora01 ( % ) 
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Cari i§lemler hesabmdan elde edilen ii�iindi a�1k tamm1, iilkenin sahip oldugu iiretim fak
torleri kar§1hgmda elde ettigi gelirler ile diger iilkelerin iiretim faktorlerini kullanmas1 kar§1hg1 
yapt1gi giderlerin fark1m gosteren gelir dengesidir. Gelir dengesine, odemeler dengesi tablosunda
ki C.a- Birincil Gelir Dengesi/Gelir kaleminden C.b- Birincil Gelir Dengesi/Gider kalemlerinin �1-
kanlmas1yla ula§1hr. 

GRAFiK 6.7 
Hizmeder Dengesinin Geli1imi (milyon ABD Dolan) 
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Kaynak: TCMB. 

Di§ ticaret dengesi gibi gelir dengesi de, odemeler dengesi tablosunun a�1k veren bile§enle
rinden biridir (Grafik 6.8 ) .  Bu a�1k biiyiik oranda, diger bir�ok orta gelirli iilke gibi, biiyiimenin 
dt§ kaynakla finanse edilmesi zorunluluguna bagh olarak yurt dt§mdan alman kredilerden kay
naklanmaktad1r. Gelir dengesini olumsuz etkileyen diger etken ise, dogrudan yabanc1 yatmmlar
daki artt§a paralel olarak geli§en yurt dt§ma kar transferleridir. 

Odemeler dengesi tablosundan elde edilen en onemli gosterge ise, yukanda yer verdigimiz 
a�1k/fazla tammlanmn tamam1m kapsayan, dt§ diinya ile ili§kilerin tek bir say1ya indirgenmi§ oze
ti niteligindeki cari i§lemler dengesidir. Odemeler dengesi tablosunu ayrmt1h incelemeye firsat bu
lamayan, tabloda ancak tek bir sat1ra goz atmaya zamam olan bir kullamcmm muhtemelen baka
cag1 tek gosterge cari i§lemler dengesi olacakt1r. Odemeler dengesi tablosunda cari i§lemler hesa
bmm bakiyesi olarak tammlanabilecek cari i§lemler dengesine, bir iilkenin iktisadi i§lemlerden el
de ettigi biitiin gelir ve giderlerinin fark1 goziiyle bak1labilir. Bakiye negatif ise, yani iilkenin top
lam doviz geliri toplam doviz giderini kar§tlam1yor ise cari i§lemler a�1gi soz konusudur. 
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GRAFiK 6.8 
Gelir Dengesinin Geli1imi (milyon ABD Dolan) 
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Cari i§lemler a<;1g1, bir iilkenin gelirini a§an miktarda harcama yapmas1 olarak da degerlen
dirilebilir. Bu ifadeyi, daha once sayfa 41 'de verdigimiz milli gelir denkligine dayanarak simgesel 
olarak da gosterebiliriz.57 Tamm itibanyla GSYH ve net faktor gelirlerinin toplam1 gayrisafi mil
li hasila y1 verir: 

GSMH = C + I + G + (X - M) + Net Faktor Geliri 

(X - M) teriminin hem mal hem de hizmet ticaretini i<;erdigini dii§iiniirsek, (X - M) + Net 
Faktor Geliri ifadesi cari i§lemler fazlas101 tammlamaktad1r. Gayrisafi milli has1la ile cari i§lemler 
fazlasmm fark1 ise toplam harcama tutanm vermektedir. 

GSMH - [(X - M) + Net Faktor Geliri] = C + I +  G 
{Oretim-Cari i§lemler Dengesi = Harcama} 

57 IMF ( 1 993-b), s. 13 ,  1 5 8-166, Tiryaki (2002) .  
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Yukandaki denklikte GSMH iilkenin toplam gelirini, ko§eli parantez i�indeki ifade cari i§
lemler a�1g1m, C + I +  G ise iilkenin harcama toplamm1 gosterir. Cari i§lemler dengesinin negatif 
olmas1, yani iilkenin cari i§lem a�1g1 veriyor olmas1, denkligin sag tarafmdaki harcama toplam1-
nm toplam geliri a§t1g1 anlamma gelir. Bir ba§ka ifade ile cari i§lem a�1g1 veren bir iilke iiretimin
den ya da gelirinden daha fazla harcama yap1yor demektir. Giderleri maa§mt a§an bir memurun 
bor�lanmak zorunda kalmas1 gibi, harcamalan gelirini a§an bir iilke de aradaki a�1g1, sermaye he
sabmda gosterilen, �ogu zaman bor� niteligindeki fon giri§leri ile kar§1lamak zorunda kahr. 

Aym resme diger bir a�1dan bakt1g1m1zda cari a�1k, iilke i�indeki tasarruflann yatmmlar 
i�in yetersiz kalmas1 olarak da degerlendirilebilir. Toplam milli gelirden vergiler dii§iiliince kalan 
k1s1m ya tiiketime ya da tasarrufa yonlendirilebilir. Dolay1S1yla milli gelir denkligi 

GSMH = C + S + T 

olarak ifade edilebilir. Bu denkligi yukandaki milli gelir denkligine e§itleyip terimleri diizenlersek 
a§agidaki denklige ula§mz: 

(X - M) + Net Faktor Geliri = (T - G) + (S - I) 
{Cari i§lemler Dengesi = Biit�e Fazlas1 + Tasarruf Fazlas1} 

Burada denkligin sol tarafmdaki ifade cari i§lemler fazlasm1, denkligin sag tarafmdaki ifade
ler ise mas1yla biit�e fazlasm1 ve iilke vatanda§larmm tasarruf fazlasm1 gostermektedir. Buna gore 
di§a a�1k bir ekonomide cari i§lemler a�1g1, biit�e a�1g1 yani kamu tasarruf a�1gi ile ozel tasarruf a�1-
gmm toplamma e§ittir (kamu tasarrufu ve ozel tasarruf i�in bkz. s. 50-51 ) .  Yurt i�i tasarruflar ya
tmm talebini kar§1lamad1gmda cari i§lemler a�1g1 verilmesi ka�1mlmazd1r. Talep kamu kaynakh ise 
kamu borcu, ozel sektor kaynakh ise ozel sektoriin yurt d1§1 borcu artacaknr. Di§ a�1klar ile biit�e 
a�1g1m ili§kilendiren gorii§lere de temel te§kil eden bu modelde, artan cari i§lemler a�1g1 ya tasar
ruflarm azalmasmdan, ya yatmmm artmasmdan ya da kamu a�1klarmdan kaynaklamr. Dolay1s1y
la cari a�1g1 dii§iirmenin yolu ya tasarruflan art1rmaktan ya da i� talebi dizginlemekten ge�er. 

Bir k1s1m iktisat�1 ge�mi§te ya§anan para ve banka krizlerinin genelde cari i§lemler a�1gmm 
di§ bor� ile finanse edilmeye �ah§tlmasmdan kaynakland1gm1 ileri siirerek cari i§lemler a�1gmm 
uzun siire siirdiiriilemeyecek bir dengesizlik olduguna vurgu yaparlar. Cari a�1gm siirekliligi do
viz ihtiyac1 yaratacak, doviz fiyatlarmm cari a�1gi dengeleyecek seviyeye gelmesinin engellendigi 
ortamda ise ekonomi bir doviz krizine a�1k hale gelecektir. Buna kar§m diger bir grup, finanse edi
lebildigi siirece cari a�1gm sorun yaratmayacag1m ve cari a�1kla beraber biiyiimenin siirdiiriilebi
lir oldugunu ileri siirer. Bu gorii§e gore iilkenin tasarruflarmm yatmm ihtiya�lanm kar§1lamad1g1 
durumda, ihtiya� duyulan yatmmlarm iilke dt§l kaynaklardan finanse edilerek biiyiimenin destek
lenmesi dogald1r. Yurt i�i tasarruflarm yetersiz oldugu durumda cari i§lemler dengesini muhafa-
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za etmek, ihtiya\ duyulan yatmmlarm ertelenmesi ve dii§iik oranh bir biiyiimeye razt olunmast 
anlamma gelecektir. Bu \er\evede cari a\tg1 nihai bir performans kriterinden \Ok biiyiimeyi teh
dit eden bir sorun olarak degerlendirmek daha dogru olacaktu. Geleneksel olarak cari i§lemler 
fazlast veren Japonya gibi bir iilke durgunluktan bir tiirlii kurtulamazken pek \Ok geli§mekte olan 
iilkenin cari a\tkla birlikte biiyiimesini siirdiirmesi, iktisat\tlan cari dengenin ba§h ba§ma bir he
def olarak kabul edilmesinin anlamtm sorgulamaya te§vik etmektedir. 

Cari i§lemler hesabmm a\tk vermesinin, muhasebe e§itliginin saglanmast adma, aym mik
tarda bir sermaye hesabt fazlast verilmesini gerektirdigini daha once vurgulad1k. Bir ekonominin 
cari a\tk vermesi, aym zamanda bu a\1gm finansmam sorununu da dogurur. Bu anlamda iilkeye 
giren sermayenin kahcthgt, yani a\tgm finansman kalitesi, cari a\tgm yaratttSi riskin bir ol\iisii 
olarak onem kazanmaktadtr. 

Olkeye giren sermayenin ktsa vadeli bir yatmm perspektifine sahip olmas1, doviz krizlerine 
zemin haztrlayabilecek bir risk unsuru olu§turur. Bu riskin biiyiikliigii, sermayenin kahcthgmt 
yansttan bir gosterge ile ol\iilebilir. 

Yurda giren sermayenin kahcthgtm belirleyen kriter olarak ilk akla gelen sermayenin yatt
nldtSi yatmm aracmm vadesidir. Buna kaqm giiniimiiz finans siteminde, tahvil ya da hisse sene
di gibi uzun vadeli pek \Ok yatmm aract, organize piyasalarda herhangi bir maliyet yaratmadan 
kolayca el degi§tirebilmektedir. Yalmz yiiksek getiriye odaklanan, yatmmlanm giinliik kararlar
la yoneten bir yatmmct, risk algtsmm yiikselmesi halinde, etkin bir ikinci el piyasast bulunan ya
tmm ara\lanm kolayca nakde \evirerek yurt d1§ma \tkarabilir. Bu anlamda yatmm aracmm va
desi ile o varhga yatmm yapan sermayenin kahcthgt arasmda \Ogu zaman bir ili§ki bulunmaz. 

Bu baglamda, risk olu§turan sermaye aktmlanm daha geni§ bir perspektifte tammlamak 
iizere steak para terimi geli§tirilmi§tir. Steak para, yiiksek getirinin cazibesiyle, ktsa vadede kar el
de etmek amactyla iilkeler arasmda hareket eden spekiilatif para aktmlanm ifade eder. Bu anlam
da steak para, sermayenin vadesinden \Ok yatmmm likidite derecesinin goz oniinde bulundurul
dugu bir gosterge ile ol\iilebilir.58 Bu tiir para hareketleri beklentilerin pozitif oldugu donemler
de geli§mekte olan iilkelere tasarruflanmn iizerinde harcama yapma liiksii saglarken, risk alg1S1-
nm yiikseldigi donemlerde htzla iilkeyi terk ederek doviz krizlerine yol a\abilmektedir. 

S1cak paramn rakamsal bir biiyiikliik olarak ifade edilmesinde kar§tmtza \tkan temel zor
luk, s1cak paramn hangi yatmmlara yonlendirilmi§ sermayeyi kapsad1gma ili§kin genel kabul gor
mii§ bir tammm bulunmamastdtr.' Tiirkiye'de resmi bir s1cak para gostergesi yay1mlanmamakla 
birlikte TCMB tarafmdan s1cak para, 

portfoy yatmmlan, 
- k1sa vadeli sermaye ak1mlan ve 

net hata ve noksan 

58 Likidite, bir varhgm siiratle, kolayhkla ve nominal degerinde herhangi bir kayba ugramadan asli paraya �evrilebilme vasft 
olarak tammlamr. (Hi� ( 1 978), s. 5) 
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kalemlerinin toplam1 olarak tammlanmaktadir.59 Bu tammdaki portfoy yatmmlan, odemeler den
gesi tablosunda da ayn bir ba§hk altmda gosterilen, yabanc1larm yurt i1Yinde hisse senedi ve devle
te ait bor'Ylanma senedi ahm/sat1mlanm, kisa vadeli sermaye akimlan ise bankalarm yurt di§mda 
kullandirdiklan krediler, bankalar ve diger ozel sektoriin yurt di§mdan kullandiklan kisa vadeli 
krediler ve yabancilarm Tiirk banka sisteminde tuttuklan kisa vadeli mevduatlardaki degi§imleri 
kapsamaktad1r. Yine odemeler dengesi tablosunda yer alan net hata ve noksan kalemi de, biiyiik 
oranda sermaye hareketleri kaynakh oldugu dii§iiniilerek sicak para tammma dahil edilmi§tir.60 

Bir iilkenin di§ dengesini ve bunun ekonomide yarattigi kmlganhgi takip etmek i1Yin, cari 
i§lemler a'Yigmm sayisal biiyiikliigiinden !YOk genelde bu a'Yigm GSYH'ya oram tercih edilir. An
cak ABD Dolan iizerinden GSYH'nm Dolar kuruna gore oynakhk gostermesi, kurdaki dalgalan
malara bagh olarak bu gostergede de ongoriilemeyen degi§imlere neden olabilmektedir. Daha on
ce sayfa 54'te bahsedildigi iizere doviz kurundaki oynakhk, doviz iizerinden hesaplanan GSYH'y1 
onemli ol1Yiide etkiler. Dolayisiyla doviz kurundaki degi§imler, cari a'Yigm milli gelire oramnda da 
oynakhga yol a1Yar. 

Cari i§lemler dengesi, iilkenin varhk ve yiikiimliiliik stoklanm da belirleyen etkenlerin ba
§mda gelmektedir. Cari i§lemler a1Yigi verilmesi halinde bu a'Yik net finansal yiikiimliiliiklerin art
masi yoluyla finanse edilirken, cari i§lemler fazlasiyla elde edilen kaynaklar ise yurt di§ma serma
ye ihraci yoluyla degerlendirilebilir. 

Dlkenin finansal varhk ve yiikiimliiliiklerindeki degi§imler, odemeler dengesinin bir uzan
tisi olarak kabul edilen, yine TCMB tarafmdan haz1rlanan uluslararasi yatmm pozisyonu tablo
sundan izlenebilmektedir. 

Uluslararas1 Yatmm Pozisyonu 
Dlkenin bir biitiin olarak di§ diinya ile kar§ihkh finansal varhk-yiikiimliiliik dengesi, odemeler 
dengesi hesaplarmm bir tamamlayiclSl niteligindeki uluslararasi yatmm pozisyonu tablosunda 
ozetlenir. Uluslararas1 yatmm pozisyonu bir ekonomideki yerle§ik ki§ilerin, 

- yurt di§i yerle§ik ki§ilerden olan finansal alacaklanmn, 
- yurt di§i yerle§ik ki§ilere olan finansal yiikiimliiliiklerinin ve 
- rezerv varhk olarak tuttuklan doviz ve altm §eklindeki finansal varhklarmm 

belirli bir tarihteki stok degerini gosteren istatistiki bir tablodur. Odemeler dengesi iilkeler arasi 
iktisadi akimlan ozetlerken, uluslararasi yatmm pozisyonu, bu ak1mlar sonucu olu§an finansal 
varhk stoklanm gosterir. Yurt i1Yi yerle§iklerin yurt di§mdaki varhklan, yurt di§i yerle§iklerin yurt 

59 TCMB (2005-a), s. 28-30. 
60 O� ba§hktan olu§an bu tammm s1cak para olarak ifade edilen olguyu birebir kar§1lamas1 beklenmemelidir. Ornegin bu tam

ma gore ponfiiy yatmmlarmm tamam1 s1cak paraya dahilken, hisse senetlerine yap1lan yabanc1 yatmmm bir boliimiinii, te
mettii geliri elde etmeyi ama�layan uzun donemli yatmmlar olu§turur. Diger taraftan bu iii; kalemin d1§mda sm1flandmlan 
baz1 para ak1mlar1 da, gei;ici ve spekiilatif karakteriyle muhtemelen s1cak para niteligi ta§1maktad1r. (Schneider (2003) ) .  
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ic;indeki varhklanm a§tyorsa iilke net alacakh konumundad1r. Tersi durumda ise iilkenin, net 
borc;lu olarak yurt di§mdan kaynak kullanmas1 soz konusudur.61 

Tiim iilkelerde uluslararas1 yatmm pozisyonu odemeler dengesi istatistiklerini yay1mlayan 
kurum tarafmdan haz1rlanmakta, buna paralel olarak Tiirkiye'de de uluslararas1 yatmm pozisyo
nu, IMF tarafmdan haz1rlanm1§ olan Odemeler Dengesi El Kitabt 'nda yer alan standartlar esas 
almarak TCMB tarafmdan yay1mlanmaktad1r. 

Bir iilkenin gec;mi§ donemlerde cari i§lemlerde sergiledigi performans, o iilkenin uluslara
ras1 yatmm pozisyonunu belirleyen temel etkendir. Cari i§lemler hesab1 ac;1k veren bir iilke tasar
ruf ac;1g1m yurt d1§mdan saglayacag1 kaynak ile finanse etmek zorunda oldugundan, cari ac;1k 
uluslararas1 yatmm pozisyonunu negatif yonde etkiler. Cari i§lemler fazlas1 soz konusu ise, bu ta
sarruf fazlas1 ya yabanc1 varhk ahmmda ya da yabanc1lara olan borc;larm odenmesinde kullamla
cak, boylece uluslararas1 yatmm pozisyonu pozitif yonde degi§ecektir. 

Uluslararas1 yatmm pozisyonunu belirleyen diger bir etken ise finans piyasalarmdaki fiyat 
hareketleridir. Finansal varhklar piyasalarda siirekli olarak yeniden degerlendiginden, iilkenin 
varhk ve yiikiimliiliiklerinin piyasa degerine bagh olarak uluslararas1 yatmm pozisyonu da degi
§im gosterir. 

Uluslararas1 yatmm pozisyonu TCMB tarafmdan, Tablo 6.10'da yer verilen kmhmda ay
hk olarak ac;1klanmaktad1r. Tablo, yurt ic;i yerle§iklerin sahip oldugu yabanc1 varhklarm gosteril
digi Varlzklar kalemi ve yabanctlarm Tiirkiye'de sahip oldugu varhklan gosteren Yukum/Ulukler 
kalemi olmak iizere iki boliimden olu§ur. Bu iki ana boliim altmda sermaye sahipligine gore dog
rudan yatmmlar, portfoy yatmmlan ve diger yatmmlar ayn olarak takip edilmekte, bunun yam 
ma TCMB nezdindeki resmi rezervler, "rezerv varhklar" ad1 altmda yine varhklar kalemi altm
da gosterilmektedir.62 

Yurt ic;i yerle§iklerin yurt d1§mdaki dogrudan yatmmlan Varltklar ba§hg1 altmdaki Dogru
dan yattrtmlar kaleminde, yabanc1larm yurt ic;indeki dogrudan yatmmlarmm stok degeri ise Yu
kumlulukler ba§hg1 altmdaki Dogrudan yattrtmlar kaleminde izlenmektedir. Bir §irkete yaptlan 
yatmmm dogrudan yatmm kategorisinde s1mflandmlabilmesi ic;in yabanc1 yatmmcmm o §irket
te hisse senetlerinin % 1 0  veya daha fazlasma sahip olmas1 gerekir. Sermayeye donii§tiiriilen da
g1tilmayan §irket karlan ile yabanc1 ortakla, dogrudan yatmm yaptlan §irket arasmdaki ticari ve 
nakdi kredi i§lemleri de dogrudan yatmm kalemleri altmda izlenmektedir. Yerli sermayenin dog
rudan yatmmlan Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan yap1lan anketle, yabanc1 sermayenin dogrudan 
yatmmlan ise TCMB tarafmdan, 6rneklem yoluyla yap1lan anketle tahmin edilmektedir. Gec;mi§
te dogrudan yatmm olarak yurt d1§ma c;1kan ya da yurda gelen yatmm tutanmn toplam1m ver
mek yerine, bu anketlerle, gerc;ekc;i bir olc;ii olarak, yatmmlarm piyasa degerlerinin tespit edilme
sine c;ah§tlmaktad1r. 

61 Uluslararas1 Y atmm Pozisyonu Metodolojisi ve Tiirkiye Uygulamas1, TCMB, s. 1 .  
62 Tablo 6.10 basitle,tirilerek aktanlm1,t1r. Ayrmtih sunuma Veriye Eri,im boliimiinde belirtilen linklerden ula,1labilir. 



TABL0 6.10 
2015 Yw Uluslararas1 Yatmm Pozisyonu Tablosu (milyon ABO Dolan) 

Uluslararas1 Yatmm Pozisyonu (Net) 

A. 

1 
1 . 1  
1 .2 

2 
2. 1 
2.2 

3 
3 .1  
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

B. 

1 
1 . 1  
1 .2 

2 
2. 1 
2.2 

3 
3 .1  
3.2 
3.3 
3.4 

Kaynak: TCMB. 

Varhklar 

Dogrudan yatmmlar 
Sermaye 
Diger sermaye 

Portfoy yatmmlan 
Hisse senetleri 
Bori; senetleri 

Diger yatmmlar 
Diger hisse senedi ve kat1hm paylan 
Efektif ve mevduatlar 
Krediler 
Ticari krediler 
Diger varhklar 

Rezerv varhklar 
Parasal altm 
Ozel i;eki§ haklan 
IMF nezdinde rezerv varhklar 
Diger rezerv varhklan 

Yiikiimliiliikler 

Dogrudan yatmmlar 
Sermaye 
Diger sermaye 

Portfoy yatmmlan 
Hisse senetleri 
Bori; senetleri 

Diger yatmmlar 
Efektif ve mevduatlar 
Krediler 
Ticari krediler 
SDR tahsisatlar1 
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-367.357 

219 . 144 

45.026 
38.863 

6 . 163 

1 .576 
598 
978 

62.014 
1 .3 1 1  

41 .789 
6 . 1 94 

1 1 . 1 86 
1 .534 

1 1 0.528 
1 7.606 

1 .340 
156 

91 .426 

586.501 

144.819 
138.085 

6.734 

146.460 
40.21 0  

1 06.250 

295.222 
43.552 

21 6.781 
33.559 

1 .330 

Hisse senetleri ve bor� senetlerinden olu§an portfoy yatmmlan da yine yatmmm yoniine 
gore Varlzklar ve YukumlUlukler ba§hklan altmda ayn ayn gosterilmektedir. Varltklar ba§hg1 al
tmdaki Portfoy yatmmlarz kalemi yurt i�i yerle§iklerin yurt di§mdaki portfoy yatmmlanm, Yu
kumlulukler ba§hg1 altmdaki Portfoy yatmmlart kalemi ise yabancilarm Tiirkiye'deki portfoy ya
tmm1 stoklanm i�ermektedir. Varltklar/Portfoy yatmmlart kalemine ili§kin bilgiler TCMB tara
fmdan bankalar, diger finansal kurulu§lar ve finansal olmayan §irketlere uygulanan PortfOy Yat1-
nm Anketi ile, YukumlUlukler/Portfoy yatmmlart kalemine ili§kin bilgiler ise Hazine Miiste§arh-
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g1, Merkezi Kay1t Kurulu§u, bankalar gibi �e§itli kurumlardan saglanan verilerin TCMB tarafm
dan toplula§tmlmas1yla elde edilmektedir.63 

Dogrudan yatmm ve portfoy yatmm1 altmda s1mflandmlmayan varhklar ise diger yatmm
lar kapsammda degerlendirilmektedir. Varltklar ba§hgi altmdaki Diger yatmmlar kalemi yurt i�i 
yerle§iklerin yurt dt§mdaki portfoy yatmm1 ve dogrudan yatmm kapsammda degerlendirilmeyen 
diger finansal varhklanm, YukumlUlukler ba§hg1 altmdaki Diger yatmmlar kalemi ise yabancila
rm Tiirkiye'deki bu niteli�teki finansal varhklanm gostermektedir. Bu kapsamdaki ba§hca varhk
lar hisse senetleri, efektifler, mevduatlar, krediler ve ticari kredilerdir. 

Varltklar ba§hg1 altmdaki Efektif ve Mevduatlar kalemi, bankalarm yurt dt§l muhabirle
rindeki mevduatlan, yurt dt§mdaki bankalara TL plasmanlan ve kasalarmdaki efektifleri ile yurt 
i�inde yerle§ik diger sektoriin BIS'e iiye iilkelerdeki mevduatlanm gosterir.64 Mevduat varhg1, 
yerli bankalarm yurt d1§1 muhabirleri nezdindeki mevduatlan ile Uluslararas1 Odemeler Banka
si (BIS) kay1tlarma gore Tiirklerin yurt d1§1 bankalarda tuttugu mevduatm toplammdan olu§
maktadir.65 

Bu kaleme ili§kin vurgulanmas1 gereken onemli bir eksiklik piyasadaki nakit yabanc1 para
nm ol�iilememesi ve uluslararas1 yatmm pozisyonuna dahil edilememesidir. Olkedeki nakit ya
banc1 paranm hesaplanmasmda yalmz banka kasalarmdaki efektifler hesaba kattlmakta, "yast1k 
altmdaki para" olarak bilinen ve kamuoyunda biiyiik miktara ula§ttgma inamlan, §ah1slarm elin
deki nakit yabanc1 para bilgisine tabloda yer verilmemektedir.66 

Bir diger onemli nokta, yurt i�i yerle§iklerin yurt d1§mdaki mevduatlarmm tam olarak ol
�iilemedigi endi§esidir. Elimizdeki veriler Tiirkiye'nin yurt dt§mdaki mevduat varhgmm biiyiik 
oranda yurt i�i bankalarm yurt dt§mdaki mevduatlarmdan olu§tuguna i§aret etse de basmda �1-
kan haberler ve kamuoyundaki alg1, yurt dt§mda Tiirklere ait bireysel nitelikte onemli miktarda 
mevduat bulundugu yoniindedir. 

YukumlUlukler altmdaki Efektif ve Mevduatlar kalemi ise, yabanc1larm yurt i�indeki ban
kalarda bulunan mevduatlanm vermektedir.67 

Varltklar ba§hg1 altmdaki Krediler kalemi, yurt i�indeki bankalarm yurt dt§ma verdikleri 
kredileri, Yukumlulukler ba§hg1 altmdaki Krediler kalemi ise yurt i�inde yerle§ik ki§ilerin yurt d1-
§mdan kulland1klan kredileri gosterir. Yukumlulukler/Krediler kalemine, yerli bankalarm yurt d1-
§l §Ube ve i§tiraklerinden Tiirkiye'de yerle§iklere kullandmlan krediler de dahildir. Varltklar/Kre-

63 l leride Kamu Ekonomisi bOliimiinde tart1§acag1m1z iizere, Hazine'nin yurt d1§1 piyasada diiviz iizerinden yapt1Si bor,.Ianma, 
kamu borcu giistergelerinde borcu verenin kimligine baktlmaks1zm di§ bor,. olarak kabul edilmektedir (bkz. s. 338-339).  Hal
buki bor,_ veren iirnegin bir yerli banka ise bu bor,., di§ bor,. niteligi ta§1maz. Uluslararas1 yatmm pozisyonunun hesaplanma
smda, kamu hesaplarmm aksine, kriter olarak sati§m yaptld1g1 yer degil, bor,.Iu ve alacaklmm yerle§iklik durumu dikkate 
almmaktad1r. 

611 Yurt i,.i bankalardaki diiviz tevdiat hesaplan iilkenin diiviz varhg.na dahil degildir, zira bu hesaplar hem alacakhmn hem de 
bor,.Iunun yerli oldugu bir varhk-yiikiimliiliik ili§kisini ifade eder. 

65 Yurt di§mdaki mevduat bilgileri BIS'ten ahnd1gmdan, BIS'e iiye olmayan iilkelerdeki mevduat iil,.iilememektedir. 
66 Bireylerin elindeki altm da uluslararas1 yatmm pozisyonunda yer verilmeyen finansal varhklardan biri olarak zikredilebilir. 
67 Veriler bankalardan elde edilmektedir. 
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diler kalemine ili§kin veriler yurt i�i bankalardan, Yukumlulukler/Krediler kalemine ili§kin veriler 
ise Hazine Mtiste§arhg1 ve bankalarm TCMB'ye yapt1g1 bildirimlerden elde edilmektedir. Yurt i�i 
yerle§iklerin yurt d1§mdan kulland1g1 ancak yurda getirmedigi kredi tutarlan da TCMB tarafm
dan bor�lu firmalardan elde edilmektedir. 

Varltklar ve Yukum/U/ukler kalemleri altmdaki Ticari krediler, odemeler dengesi tablosun
daki benzer ba§hklarda oldugu gibi,; vadeli ihracat ve vadeli ithalat sonucu olu§an alacak ve bor�
lan i�ermektedir.68 

Bir tilkenin uluslararas1 yatmm pozisyonu btiytik oranda ge�mi§ donemlerdeki cari a�1kla
rm seviyesine bagh olmakla birlikte, varhklardaki deger degi§imi de tabloyu onemli ol�tide etkile
yebilmektedir. Uluslararas1 yatmm pozisyonunda zaman i�inde gortilen degi§imin nedenleri ola
rak; yatmm ama�h sermaye ak1mlan, yatmm yapilan k1ymetlerin degerindeki degi§im ve doviz 
kurundaki degi§im malanabilir. Yatmm pozisyonundaki geli§meler, bu ti� faktortin bir bile§imiy
le ortaya �1kar. Ornek olarak yurt i�inde hisse senetleri btiytik oranda deger kaybetmi§se, yurt d1-
§mdan borsaya taze para giri§i olsa dahi yabanc1larm ellerinde bulundurduklan hisse senetlerinin 
toplam stok degeri dti§mti§ olabilir. Buna kar§m yurt i�indeki . yabanc1 sermayeli firmalarm piya
sa degerleri ytikselirse, o donemde yeni dogrudan yatmm ger�ekle§mese bile yabancilann Ttirki
ye'deki varhklan artacaktir. Ti.irk Lirasmm ABO Dolan kar§ismda deger kaybetmesi halinde ise, 
diger btittin degi§kenler sabit kalmak tizere, yabanctlarm ellerinde bulundurduklan bor� senetle
rinin Dolar cinsinden degeri dti§ecektir. 

1 996-201 1  doneminde cari i§lemler a�1g1 ve Uluslararas1 Yatmm Pozisyonu'ndaki geli§im 
Grafik 6.9'da kar§�la§tmlmaktadir. 2002 y1hndan bu yana cari a�1k veren tilkede uluslararas1 ya
tmm pozisyonunun da dti§ti§ trendini stirdtirdtigti gortilmektedir. Ote yandan varhk fiyatlarmda
ki dalgalanmaya bagh olarak, cari a�1k verilen baz1 y1llarda uluslararas1 yatmm pozisyonunda po
zitif yonde geli§im gozlemlenebilmektedir. Ornegin 2008 ytlmda onemli miktarda cari i§lemler 
a�1g1 verilmi§ olmasma ragmen, §irket degerlerindeki dti§ti§le birlikte, uluslararas1 yatmm pozis
yonunda 1 14 milyar ABO Dolan miktannda pozitif yonde bir degi§im ger�ekle§mi§tir. (Ti.irk §ir
ketlerinin degerlerindeki dti§ti§, bu §irketlere yatmm yapm•§ yabanc1lann varhklarmda da dti§ti§ 
anlamma gelir . )  Buna gore btiytime donemlerinde uluslararas1 yatmm pozisyonu cari a�1kla izah 
edilemeyecek oranda kottile§irken, piyasalardaki �alkantilarm uluslararas1 yatmm pozisyonunu 
olumlu yonde etkileyebildigi anla§tlmaktadir. 

Uluslararas1 ya:tmm pozisyonu tilke yerle§iklerinin hem varhk hem de ytiktimltiltiklerini 
gosteren, odemeler dengesi tablosunun tamamlay1c1s1 niteliginde bir gostergedir. Dike yerle§ikle
rinin toplam di§ borcu ise Hazine Mtiste§arhg1'nca yay1mlanan ve a§ag1da yer verdigimiz �e§itli 
gostergeler yard1m1yla izlenebilir. 

68 Veriler TCMB tarafmdan bankalar ve di§ ticaret istatistikleri yoluyla derlenmektedir. 
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GRAFiK 6.9 
Uluslararas1 Yatmrn Pozisyonu ve Cari A�k (milyar ABD Dolan) 

50 

-500 
= Uluslararas1 yatmm pozisyonu -- Cari a�1k 

Kaynak: TCMB. 

Tiirkiye'nin Di§ Borcu 
Sermaye hareketlerinin sm1rh oldugu donemlerde di§ bor� denince daha �ok kamunun yurt dt§m
dan temin ettigi kaynaklar anla§tlmakta, dt§ bor�lar da daha �ok kamunun bor�luluk gostergele
ri iizerinden izlenmekteydi. Ancak son yanm yiizytlda gii� kazanan finansal serbestle§menin bir 
sonucu olarak kamu dt§I sermaye ak1mlan biiyiik oranda artmt§, iilke yerle§iklerinin bir biitiin 
olarak yurt dt§mdan ald1klan bor�lan ol�en gostergelere yonelik bir ihtiya� ortaya �1km1§ttr. 

Olke yerle§iklerinin yurt d1§ma bor�lanmn ne oranda kamu ve ne oranda ozel sektor kay
nakh oldugu, borcun yaratt1g1 riskin biiyiikliigii ve niteligini belirleyen faktorlerden biridir. Ge
nelde kamu borcunun yiiksek olmas1, ozel sektor bor�luluguna gore daha fazla endi§e yarat1r. 
Ozel sektor bor�Ian yalmz bor� alan ve veren taraflan ilgilendirirken kamunun temerriide dii§me
si, iktisadi etkisinin yam s1ra sosyal ve siyasi sonu�lar dogurabilecek bir sorundur. 

Bununla birlikte ozel sektor bor�larmm ekonomi geneli i�in tehdit olu§turmayacagi ifade
si fazla iddiah bir onerme olacakt1r. Kamu sektorii d1§mdaki bor� sorunlarmm iilke ekonomisi 
i�in olumsuz etkisi, ozel sektoriin kredibilitesini dii§iirmesi ve doviz darbogaz1 olmak iizere iki ge
rek�eye dayamr. ilk olarak yurt i�i yerle§iklerin yurt d1§ma kar§I taahhiitlerini yerine getirememe-
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si, finansal kmlganhk yaratarak gelecekte ozel sektoriin di§ finans kaynaklanna eri§imini s1mrla
yacakt1r. ikinci olarak ise, ozel sektoriin ald1g1 di§ bor�lar doviz kazandmc1 faaliyetlere kanalize 
edilmek yerine yurt i�i tiiketime harcamrsa, bor�larm vadesi geldiginde a§m doviz talebiyle kar§1 
kar§1ya kalmabilir. Bu tiir yaygm bir doviz ihtiyac1, sadece bor� alan ve verenlerle sm1rh kalma
yan bir doviz krizini giindeme getirebilir. K1saca ozel sektoriin di§ bor�larmda a§m art1§, gozden 
uzak tutulamayacak bir risk unsurudur. 

Ozel sektor ve kamu kesiminin bir biitiin olarak yurt di§ma bor�lu oldugu miktarlan gos
teren di§ bor� gostergeleri, hem Hazine Miiste§arhg1'nca hem de Uluslararas1 Odemeler Banka
s1'nca yay1mlanmaktad1r. Bu iki kurumca yay1mlanan tablolan a§ag1da suayla inceledikten sonra 
yine Hazine Miiste§arhg1'nca haz1rlanan Net 01§ Bor� Stoku'na da k1saca goz atacagiz. Net 01§ 
Bor� Stoku tablosu, finansal bor�lar yamnda finansal alacaklarm da hesaplamaya dahil edilme
siyle diger iki di§ bor� tablosundan ayrdmaktad1r. 

Turkiye Britt Di§ Borf Stoku 
Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan �eyreklik donemlerde yay1mlanan Tiirkiye Briit 01§ Bor� 

Stoku; TCMB, tiim kamu kurum ve kurulu§lan ile ozel sektor kapsammdaki tiim §irket ve §ah1sla
rm, yurt d1§1 yerle§iklerden saglam1§ olduklan kredilerden dogan yiikiimliiliikleri ile yurt d1§1 piya
salarda ihra� ettikleri tahvillerden dogan yiikiimliiliiklerinin toplammdan olu§ur.69 Kredi ve tahvil 
di§mdaki bor�lar ise (ornegin ticari bor�lar) di§ bor� stoku gostergelerine dahil edilmemektedir. 

Ornek olmak iizere Tiirkiye Briit Bor� Stoku'nun 2014 ve 201 5  yd sonu sonu�larma Tab
lo 6.1 1 'de kar§1la§t1rmah olarak yer verilmektedir. Tabloda toplam bor�, vadesinin bir yddan k1-
sa ya da uzun olmasma gore k1sa vadeli ya da uzun vadeli olarak sm1flandmlmakta, vade tiiriine 
gore toplam bor� tutan da kamu, TCMB ve ozel sektor olmak iizere ii�lii bir kmhmda sunulmak
tad1r. 

TABL0 6.1 1  
Hazine Miiste1arhg1'nca Y ayunlanan Tiirkiye Briit D11 Bor1; Stoku (milyon ABD Dolan) 

1. Tiirkiye Briit Ot§ Bor1; Stoku - Bor1;lu 
1 . 1 .  K1sa Vade 

1 . 1 . 1 .  Kamu 
1 . 1 .2. TCMB 
t . 1 .3. Ozel 

1 .2. Uzun Vade 
1 .2. 1 .  Kamu 
1 .2.2. TCMB 
t .2.3. Ozel 

Kaynak: Hazine Miisteprhgi. 

69 Tiirkiye Briit D1� Bor1; Stoku, Metaveri, Hazine Miiste�arhg1. 

2014 ytl sonu 

402.43 1 
1 3 1 .638 

1 7.866 
342 

1 1 3.430 
270.793 

99.843 
2 .142 

1 68.808 

2015 ytl sonu 

397.872 
1 02.435 

14.550 
1 76 

87.709 
295.437 

98.729 
1 . 1 5 1  

1 95.556 
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TABL0 6.12 
BIS Tarafmdan Yayunlanan Briit Di1 Bore; (milyon ABD Dolan) 

Gene! hiikiimet 
Ktsa vade 
Uzun vade 

Para otoritesi (TCMB) 
Ktsa vade 
Uzun vade 

Bankalar 
K1sa vade 
Uzun vade 

Diger sektorler 
K1sa vade 
Uzun vade 

Dogrudan yatmm: Sirketler aras1 borc;lanma 

Toplam 

Kaynak: Bank for International Settlements. 

2014/4 

88.212 
0 

88 .212 
2.484 

342 
2.142 

171 .388 
94.782 
76.606 

1 34.603 
36.471 
98. 1 32 

5.745 

402.43 1 

2015/4 

84.460 
0 

84.460 
1 .327 

1 76 
1 . 1 5 1  

1 64.239 
64.970 
99.269 

141 .475 
37.070 

1 04.405 
6.370 

397. 872 

Tablo hazirlamrken Hazine Miiste§arhgi tarafmdan tahvillerin nominal degeri, kredilerin 
ise kredi anapara tutan esas almmaktadir. Dolay1Slyla bor� senetlerinin piyasa degerindeki degi
§imler ile kredilere tahakkuk etmi§ olan faizler di§ bor� stoku istatistiklerine dahil edilmemekte
dir. Farkh doviz cinsindeki bor�lar �apraz kurlar ile ABO Dolarma �evrilerek yayimland1gmdan, 
kurlardaki degi§imler de toplam bor� miktanm etkileyebilmektedir. 

Tabloda bor� stokunun ii�te ikisinden fazlasmm uzun vadeli bor�lardan olu§tugu, kisa va
deli bor�larm ise kabaca % 90'ma yakmmm ozel sektor kaynakh oldugu goriilmektedir. Bu an
lamda Tiirkiye'nin genel kredibilitesinin kamu a�iklanndan �ok ozel sektoriin bor� odeme giicii
ne bagh oldugu ifade edilebilir. 

Tiirkiye Briit Bor� Stoku istatistiklerine, iiye iilkelerin di§ bor�lanm yayimlayan Uluslara
rasi Odemeler Bankasi (Bank for International Settlements - BIS) kanahyla da ula§dabilir70 (Tab
lo 6.12 ) .  Uluslararasi Odemeler Bankasi'mn sundugu tablonun iki temel farki, ozel sektor bor�la
nmn banka ve diger ozel sektor aynmmda verilmesi ve kamu bankalarmm di§ bor�larmm kamu 
ba§hg1 yerine bankalar ba§hgi arasmda gosterilmesidir.71 

Turkiye Net Dt§ Borf Stoku 
Di§ bor�luluga ili§kin diger bir gosterge, kamu sektorii - ozel sektor aynmi yapilmaks1zm 

yurt i�i yerle§iklerin yurt d1§ma olan finansal bor�lan ile doviz cinsi varhklanm yans1tan ve Hazi-

70 Kitabm yay1mlanma tarihinde BIS tarafmdan 1 10 iilke ic;in briit di§ bore; stoku verisi yay1mlanmaktayd1. 
Veriler Diinya Bankasi, Uluslararas1 Para Fonu ve Uluslararas1 Odemeler Bankas1'nm kay1tlarmm birle§tirilmesiyle elde 

edilmektedir. 
71 Hazine Miiste1arhg1 ve Uluslararas1 Odemeler Bankasi verileri arasmda bunlar d11mda kiic;iik oranda tutarsal farklar da go· 

riilebilmektedir. 



uluslararas1 ekonoml 245 

ne Miiste§arhg1'nca ii� ayhk donemlerde yay1mlanan Tiirkiye Net Di§ Bor� Stoku tablosudur. Di§ 
bor�lann yamnda yurt i�i yerle§ik ki§ilerin di§ varhklanm da hesaplamaya katan bu tablo, bu 
ozelligiyle di§ bor� stokundan �ok uluslararas1 yatmm pozisyonuna benzerlik gosterir. Tiirkiye 
Net Di§ Bor� Stoku ile uluslararas1 yatmm pozisyonu arasmdaki fark ise kapsama alman finansal 
varhklarm niteliginden kaynaklanmaktad1r. Uluslararas1 yatmm pozisyonu bor�lanma d1§mdaki 
finansal varhklan da i�erirken Tiirkiye Net Di§ Bor� Stoku yalmz parasal bor�lan ve nakit varhk
lan kapsar. 

2015 yd sonu itibanyla Tiirkiye Net Di§ Bor� Stoku verilerine Tablo 6.13 'te yer verilmek
tedir. Tablo, Bankactltk Sektorn Harif Dt§ Borf Stoku ve Parasal Sektor Net Dt§ Varltklart olmak 
iizere iki kmhmda verilmektedir. 

TABL0 6.13 
Tiirkiye Net Dt1 Bor� Stoku (milyon ABD Dolan) 

Tiirkiye briit d11 bor� stoku 
TCMB d11 bor� stoku (-) 
Bankac1hk kesimi d11 bor� stoku (-) 

Bankac1hk sektorii hari� d11 bor� stoku (I) 
Parasal yetkili ve mevduat bankalan net varhklan 
Kat1hm ve yatmm kalkmma bankalan net varhklar1 

Parasal sektor net d11 varhklan (II) 
Tiirkiye net d11 bor� stoku (1-11) 

Kaynak: Hazinc Miiste'3rhg1. 

397.872 
1 .327 

1 64.239 

232.306 
-4.629 

-16.623 

-21 .252 

253.558 

Bankac1hk Sektorii Hari� Di§ Bor� Stoku kalemi ozel-kamu aynm1 yapdmaks1zm banka d1-
§I kesimin yurt d1§mdan ald1gi bor�larm toplam1m verir. Bu kalem Turkiye Brnt Dt§ Borf Sto
ku'ndan TCMB Dt§ Borf Stoku ve Bankactltk Kesimi Dt§ Borf Stoku 'nun �1kanlmas1yla elde 
edilmektedir. Bankac1hk sektoriiniin di§ bor�lan; TCMB, ozel ve kamu mevduat bankalan ile ka
mu yatmm ve kalkmma bankalarmm di§ yiikiimliiliiklerinin toplam1d1r. 

Parasal Sektor Net Dt§ Varltklart ise TCMB de dahil olmak iizere bankac1hk sektoriiniin 
doviz varhklar1 ile doviz yiikiimliiliikleri arasmdaki fark olarak tammlanmaktad1r. Bu kalemin 
pozitif olmas1, TCMB de dahil olmak iizere bankac1hk kesiminin di§ varhklarmm di§ yiikiimlii
liiklerden fazla olmas1 anlamma gelir. Parasal kesim i�inde doviz varhk ve yiikiimliiliigii en fazla 
olan kurulu§ TCMB oldugundan, parasal sektoriin net di§ varhklan �ogunlukla TCMB'nin doviz 
pozisyonunca belirlenmektedir. 72 

Tiirkiye Net Di§ Bor� Stoku biiyiikliigiine ise, Bankactltk Sektorn Harif Dt§ Borf Sto
ku'ndan, Parasal Sektor Net Dt§ Varltklart'mn �1kanlmas1 ile ula§1lmaktad1r. Olkenin net di§ bor� 

72 Dolay151yJa bu kalem bankac1hk sektoriiniin doviz pozisyonunu ozetleyen bir gosterge olarak degerlendirilmemelidir. 
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stoku tammlamrken bankac1hk sektoriiniin hem varhk ve hem de yiikiimliiliikleri dikkate alm
makta, bankac1hk dl§l ozel ve kamu kesiminin ise yalmz bor�lan hesaba kat1lmaktad1r. 

Net di§ bor� stoku istatistiklerinin anlamlandmlmasmda gozden ka�mlmamas1 gereken iki 
nokta §oyle siralanabilir. 

Oncelikle Tiirkiye Net Di§ Bor� Stoku, yalmz finansal bor�lan kapsamakta, yabanc1 ser
mayeli kurulu§lar gibi yabanc1larm sahip olduklan varhklar ya da yurt i�i yerle§iklerin ticari bor�
lan gibi diger yiikiimliiliikler hesaplamaya dahil edilmemektedir. 

ikinci olarak, net di§ bor� stoku derlenirken bankac1hk d1§1 kesimin doviz varhklan hesa
ba kat1lmamaktad1r. Olkedeki nakit yabanc1 para ile yurt i�i yerle§iklerin yurt d1§mdaki mevdu
atlanmn ciddi bir yekiin tuttugu dikkate ahmrsa, bu gostergenin, oldugundan daha karamsar bir 
tablo �izdigi ifade edilebilir. 

DI� TiCARET 
01§ ticaret kavram1 s1mr otesi mal ticaretini ifade eder. Yurt i�i yerle§ik bir ki§inin miilkiyetinde
ki maim bir yurt d1§1 yerle§ik ki§iye sat1lmas1 ihracat (d1§sat1m), bunun tersi yondeki ma! hareke
ti ise ithalat (di§ahm) olarak adlandmhr. 

Olkeleri birbirleriyle ticarete iten nedenler, di§ ticaretin yararlan ve di§ ticaretin yap1s1, her 
donemde iktisat�1larm en �ok ilgisini �eken ve tart1§1lan konularm ba§mda gelmi§tir. 

Merkantilizmin ba§lang1cma kadar di§ ticaret gene! olarak, hava §artlan ve iiretim bilgisi 
eksiklikleri gibi nedenlerle yurt i�inde iiretilemeyen liiks mallarm ya da belirli bolgelerde bulunan 
madenlerin ticaretiyle s1mrh kalan bir faaliyetti. Kiiresel ol�ekteki ilk ticaret yollan da, bu tiir 
ozellikli mallarm iiretim ve tiiketim bolgelerinin dag1hmma bagh olarak §ekillenmi§ti. 

Ozellikle 1 6. yiizy1l sonras1 donemde ise di§ ticaretin yap1smda ve hacminde koklii degi§iklik
ler meydana gelmeye ba§lami§nr. Oretim hacmindeki arn§m ula§1m ve ileti§im imkanlarmdaki geli§
meyle birle§mesi di§ ticaret maliyetlerini dii§iirmii§, diger taraftan merkezi devletlerin gii� kazanma
s1yla ticaret yollan da daha giivenli hale gelmeye ba§lam1§nr. 01§ ticarette fiyat rekabetinin on plana 
�ikngi bu donemin sonlarmda, di§ pazarlan geni§letmeye yonelik rekabet de zirveye �1kmi§, 1 9. yiiz
ydm sonlarmda toplam di§ ticaret, tarihin hi�bir doneminde goriilmemi§ bir biiyiikliige ula§mi§nr. 

Olkelerin sanayi mah ve hammadde iireten iilkeler olarak ayn§t1gi bu donemin dii§iinsel 
simgesi, yakm donemlere kadar hakimiyetini siirdiirmii§ olan klasik di§ ticaret teorileridir. Bu do
nemdeki hakim anlay1§, iilkelerin iiretiminde uzmanla§t1g1 iiriin gruplarmm di§ ticarete konu olma
smm kaq1hkh yarar doguracag1 ve ulusal refaha katk1 saglayacag1 yoniindeydi. Buna gore belirli 
§artlar altmda, her iilkenin kendi fiziki ve be§eri ozelliklerine uygun sektorlerde iiretim yapmas1 ve 
diger ihtiya�lanm di§ ticaret yoluyla kar§damas1 biitiin iilkelerin refahm1 art1racaktir. Aynca iilke 
di§a a�dd1k�a daha geni§ pazarlara hitap edebilmek, ol�ek ekonomisi yoluyla iilkenin rekabet 
avantaj 1 bulunan sektorlerinin geli§mesini te§vik eden bir unsur olarak ortaya �1kacaktir. Bu anla
Yl§ �er�evesinde donemin popiiler politika tavsiyesi, di§ ticaretin serbestle§mesini ve belirli mallar
da uzmanla§arak diinya piyasalarma yonelik iiretimi esas alan bir ihracat yap1s1m kapsamaktadir. 
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Aym donemlerde agirhkh olarak sanayile§mede ge<; kalmi§ iilkelerden olmak iizere, di§a 
a<;ikhgm olumsuz etkilerini vurgulayan ve korumacihgi savunan gorii§lerin de taraftar buldugunu 
goriiyoruz. Serbest di§ ticarete kaqi en s1k vurgulanan argiiman, geli§mekte olan sanayilerin, he
niiz geli§imini tamamlamadan di§ piyasalara maruz birakilmasmm, bu sanayilerin geli§imini 
olumsuz etkileyecegi gorii§iidiir.73 

20. yiizyilm ilk yansmda siyasi kutupla§malar, kiiresel ol<;ekteki sava§lar, iktisadi krizler, 
korumac1hgi yiicelten siyasi anlayi§ gibi faktorler bir sure di§ ticaretteki geli§meyi sekteye ugratsa 
da diinya ekonomisi son elli y1lhk donemde di§ ticarette yeni bir geni§leme dalgasma sahne ol
maktadir. Bu donemi bir onceki di§a a<;1khk politikalarmdan ayiran temel nokta ise kar§1la§tirma
h iistiinliigiin mevcut di§ ticaret yaplSlm a<;1klamakta yetersiz kalmas1dir. Giiniimiizde istatistik
ler, aym iiriin gruplarmm kar§ihkh ticaretinin di§ ticarete giderek hakim oldugunu gostermekte, 
geli§tirilen teoriler de bu ger<;egi goz oniinde bulunduracak yeni a<;1klamalar getirmeye yonelmek
tedir. Gerek<;esi ne olursa olsun, giiniimiizde di§ ticaret hacminin diinya genelinde toplam gelir
den daha h1zh biiyiimesi bir olgu olarak kar§1m1zda durmaktadir. 

Toplam iktisadi faaliyet i<;inde di§ ticaretin giderek artan onemi, di§ ticaret istatistiklerinin 
de daha geni§ bir kesimce yakmdan takip edilmesini beraberinde getirmektedir. Tiirkiye'de resmi 
di§ ticaret istatistikleri TOiK tarafmdan Birle§mi§ Milletler ve Avrupa Birligi'nin ilke ve tavsiyele
ri esas almarak ayhk olarak derlenmekte ve yay1mlanmaktad1r.74 TOiK verilerinin yam sira Tiir
kiye ihracat<;1lar Meclisi (TiM) tarafmdan da ihracat tutarlan kullamcdarla payla§dmaktadir. 

Di§ ticaret istatistiklerinin olu§turulmasmda uygulanan yontem ve benimsenen prensipler so
nu<;lan onemli ol<;iide etkileyebildiginden, Tiirkiye'de W§ ticaret istatistiklerinin ayrmnlarma ge<;me
den once, bu verilerin daha saghkh degerlendirilebilmesi adma, di§ ticaret istatistiklerinin hesaplan
masma ili§kin baz1 yontemsel meselelere kisaca deginmek istiyoruz. Odemeler dengesi istatistiklerin
de, uygulanacak yontemin tammlanmasmda ekonominin tammi ve smirlari, kay1t degeri ve kayit 
zamam olmak iizere ii<; noktamn iizerinde durmak gerektiginden daha once bahsetmi§tik (bkz. s. 
203-204).  Di§ ticaret ozelinde bu meselelere biraz daha yakmdan bakmam1z isabetli olur. 

1. Ekonominin Tammi ve Slllll'lan (Di§ Ticaret Tamnu): Di§ ticaret istatistiklerinin hesap
lanabilmesi i<;in, ilk once hangi i§lemlerin di§ ticaret kapsammda degerlendirileceginin belirlenme
si gerekir. Di§ ticaret kay1tlarmm tutulmasmda, sayfa 208'de de degindigimiz iizere, ozel ticaret 
sistemi ve gene! ticaret sistemi olmak iizere iki farkh yakla§Im mevcuttur. istatistiklerin derlenme
sinde, malm giimriik sm1rlanm ge<;me §artmm arandig1 sistem ozel ticaret sistemi olarak adland1-
nlmaktad1r. Bu yontemde, bir ticari i§lemin di§ ticaret olarak kabul edilebilmesi i<;in malm giim
riik smmm ge<;mesi gerekmekte, serbest bolgeler75 giimriiksiiz sati§ magazalan ve giimriik antre-

73 Serbest ticareti ve korumac1hg1 savunan kesimler arasmdaki ayn§ma giiniimiizde de devam etmektedir. Ticaret serbestliginin 
sakmcalarma vurgu yapan giincel bir iirnek ii;in bkz. Rodrik (20 1 1 ) . 

74 Birle§mi§ Milletler'in, di§ ticaret istatistiklerinin derlenmesinde kullamlmasm1 tavsiye ettigi ilkeler ii;in bkz. Birle§mi§ Millet
ler ( 1 998) .  

75 Serbest biilge, b ir  iilkenin siyasal sm1rlar1 ii;inde, ancak giimriik sm1rlan d1§mda olan, biirokrasiyi azaltmak ve dolay1s1yla di§ 
ticaret ile imalat sanayini te§vik etmek amac1yla o iilkede gei;erli olan di§ ticaret ve diger mali diizenlemelerin k1smen ya da 
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polan gibi giimriik sm1rlarmm d1§mda bulunan yerler ile iilkenin siyasi s1mrlan i�indeki diger bol
geler arasmda yaptlan ticaret de di§ ticaret olarak degerlendirilmektedir. Olkenin siyasi s1mrlan 
i�inde olmakla birlikte giimriik sm1rlan d1§mda olan bu bolgelerle diger iilkeler arasmda yap1lan 
ticaret ise di§ ticaret istatistiklerinin kapsam1 d1§mda tutulur. Ornek olarak iskenderun'dan Mer
sin Serbest Bolgesi'ne yap1lan mal satt§l ihracat olarak kaydedilirken, Mersin Serbest Bolgesi'nden 
Almanya'ya yap1lan satt§ dt§ ticaret istatistiklerinde yer almaz. Diger taraftan Almanya'dan ser
best bolgeye yaptlan ithalat di§ ticaret verilerine dahil degilken, Mersin Serbest Bolgesi'nden Ada
na'ya yap1lan sat1§ i§lemi istatistiklere ithalat olarak yans1t1hr. Yurt d1§mdan !lerbest bolgeye ge
len, burada i§lendikten sonra tekrar yurt dt§ma �1kanlan mallar, ne ithalat ne de ihracat istatistik
lerine dahil edilir. Gene! ticaret sistemi ise di§ ticaret istatistiklerinin derlenmesinde siyasi sm1rla
rm esas almd1g1 yontemi ifade eder. Bu sistemde giimriik i§leme alanlan ve serbest bolgeler de 
ekonomik sm1rlar i�inde yer almakta, giimriik s1mrlan i�indeki firmalarla bu bolgeler arasmda 
yaptlan ticaret ihracat ya da ithalat kapsammda degerlendirilmemektedir. Hem TOiK'in dt§ tica
ret istatistikleri, hem de TiM'in ihracat verileri, Birle§mi§ Milletler'in uluslararasi mal ticareti is
tatistiklerine ili§kin tavsiyelerine uygun olarak, ozel ticaret sistemine gore derlenmektedir. 

2. Kayit Zamam (Referans Tarihi): ithalat ve ihracat i§lemleri, sevkiyat, odeme, yasal i§lem
ler gibi bir�ok ad1m1 i�eren siire�lerdir. Verilerin tutarhhgmm saglanmas1 adma bu siirecin hangi 
ad1mmda ithalat ya da ihracatm kabul edileceginin belirlenmesi gerekmektedir ki bu tarih, referans 
tarihi olarak adlandmlmaktad1r. Uygulamada TOiK tarafmdan uluslararas1 genel teamiillere uy
gun olarak, ihracatta maim giimriik smmm ge�erek giimriik beyannamesinin kapattld1g., ithalatta 
ise beyanname i§lemlerinin tamamlanarak maim giimriikten �ekildigi tarih referans tarih olarak 
kabul edilmekte ve dt§ ticaret i§lemleri resmi istatistiklere bu tarihlerde dahil olmaktadir.76 

3. Kay1t Degeri: 01§ ticarete konu olan bir maim hangi deger iizerinden kaydedilecegi, ista
tistikleri etkileyen bir diger husustur. Bu anlamda istatistiklerin degerlendirilmesinde kullamlan 
yontem, piyasa §artlarma gore ahc1 ile sat1c1 arasmda kararla§tmlan ve giimriik beyannamesinde 
beyan edilen tutarm mal bedeli olarak esas almmas1d1r. Ancak beyan edilen tutarm her zaman ti
carete konu maim piyasa degerini yans1tttg1m ileri siirmek zordur. 

TOiK'in dt§ ticaret verilerinde ithalat CIF (mal bedeli + navlun + sigorta) ,  ihracat ise FOB 
(mal bedeli ) teslim §ekline gore belirlenen bedel iizerinden istatistiklere yansltlhr. Aslen navlun ve 
sigorta masraf1 mal bedelinin d1§mda, ahnan bir hizmetin kar§1hg.nda odeniyor olmakla birlikte, 
bu yontem, yurt i�indeki ihracat�1 ve ithalat�tlarm kar§1la§t1g1 fiyat seviyesinin belirlenmesine im
kan verdiginden tercih edilmektedir. 77 

Mal degerinin kay1t ilkelerine ili§kin bir diger sorun ise dt§ ticaret i§lemlerinin farkh para 
cinsleri iizerinden ger�ekle§mesi sonucu kar§tm1za �1kmaktad1r. Ot§ ticaret i§lemlerinin toplula§tl
nlmas1, farkh doviz tiirlerindeki dt§ ticaret i§lemlerinin cari doviz kurlan kullamlarak tek bir pa-

tamamen uygulanmad1g1 bolgelerdir. 
76 Referans tarihi, giimriik beyannamesinin tescil tarihinden farkh olabilir (bkz. TOIK (2008-h), s. 1 2) .  
77 Odemeler dengesi tablosunda ithalat ve ihracat tutarlan aym teslim �ekline gore (FOB) istatistiklere yansmhr. 
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ra birimi cinsinden ifade edilmesiyle ger�ekle§tirilir. TOiK tarafmdan bu donii§tiirmede giimriik 
beyannamesinin tescil tarihinde TCMB tarafmdan yay1mlanan kurlar kullamlmaktad1r. Kurlar
daki dalgalanmalar di§ ticaret istatistiklerinde de degi§ime neden olabilmektedir. 

Yontemin temel parametrelerine k1saca goz att1ktan sonra, dt§ ticaret istatistiklerinin der
lenmesinde Tiirkiye uygulamasma geri donebiliriz. 

TOi.K Tarafindan Yaytmlanan Th§ Ticaret istatis'tikleri 
Resmi dt§ ticaret verileri TOiK tarafmdan ABD Dolan cinsinde derlenerek ayhk olarak ya

y1mlanmaktad1r. 78 Kar§t iilke bilgisi, dt§ ticarete konu mal tiirleri, doviz tiirii gibi pek �ok farkh bil
giyi i�eren bu istatistiklerin hazrrlanmasmda Birle§mi§ Milletler ve Avrupa Birligi'nin ilke ve tavsiye
leri esas almmaktadrr. Dt§ ticarete ili§kin tutarsal biiyiikliigiin yanmda mevsim ve takvim etkilerin
den armdmlmt§ ihracat ve ithalat verileri de TOiK tarafmdan aynca kullamma sunulmaktad1r. 

Dt§ ticaret istatistikleri biiyiik oranda, giimriik miidiirliiklerince ihracat�1 ve ithalat�1lar
dan elde edilen bilgilere dayamr. Dt§ ticaret i§lemleri giimriik beyannamesinin doldurularak, di
ger ticaret belgeleri ile birlikte giimriik miidiirliiklerine ibraz edilmesiyle ger�ekle§tirilmekte, boy
lece maim cinsi, tutan, kaynak iilkesi gibi bir�ok bilgi giimriik miidiirliiklerince kaytt altma alm
mt§ olmaktadtr. Ham petrol, dogalgaz ve elektrik dt§ ticaretine ili§kin bilgiler ise dogrudan ihra
cat ya da ithalat yapan kurulu§lardan almmaktadir.79 Yabanct bir iilkeyle ger�ekle§en mal degi§ 
toku§u da aym tutarlarda ihracat ve ithalat olarak degerlendirilmektedir. 

A§agida s1ralad1gim1z i§lemler ise dt§ ticaret istatistiklerinin kapsamt di§mda yer almaktadrr. 
Transit ticaret: Transit ticaret, yurt di§mdan alman bir maim iilkeye sokulmadan, yani fii

li olarak ithal edilmeden bir ii�iincii iilkeye satilmasidir. Mah satan firmaya odenen tutar ile ma
h alan firmadan tahsil edilen tutar arasmdaki fark, transit ticareti yapamn kar1m olu§turur. Tran
sit ticarette mallarm yurda giri§-�iki§i soz konusu olmad1gindan, bu tiir bir ticaret i§lemi ne ihra
cat ne de ithalat verileri i�inde yer ahr. Ancak i§lemden elde edilen kar, iilkeye getirilmesi duru
munda odemeler dengesi tablosunda gelir dengesi kalemine yansir. ithal edilerek yurda girdikten 
sonra, hi�bir i§leme tabi tutulmadan ihra� edilen mallar ise, ihra� ve ithal bedelleri iizerinden di§ 
ticaret istatistiklerine yansitihr. 

Serbest bolgelerin yahana ulkelerle ticareti: TOiK verileri ozel ticaret sistemine gore haztr
landigindan, serbest bolgeler ile yabanci iilkeler arasmdaki ticari faaliyetlere di§ ticaret istatistik
lerinde yer verilmez. Serbest bolgeler ile yurt i�indeki diger firmalar arasmdaki ticaret ise di§ tica
ret olarak kaydedilmektedir. 

Smm ge90eyen mallar: Smm ge�meyen mallar, yurt i�i yerle§ik ki§iler tarafmdan yurt di
§mdan satm almmasma ragmen iilke smirlarmdan i�eri girmemi§, dolayis1yla giimriik i§lemlerin
den ge�irilmemi§ mallard1r. Bu mallarm sahipligi yurt i�i yerle§ik ki§ilere ge�mi§ olsa da, iiriin iii-

78 Di§ ticaret verileri TOlK tarafmdan Euro ve TL iizerinden de hesaplanmasma ragmen yalmz ABO Dolan cinsinden yay1mla
myor. 

79 TOlK (2008-h), s. 1 .  
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ke smmndan i�eri girmedigi i�in i§lem ithalat olarak kabul edilmez. Yurt di§mdan alman gemi, 
u�ak gibi ta§It ara�lan i�in ise, bu ara�lar yurda girmese bile giimriik beyannamesi diizenlenmek
te ve bu tiir satm almalar di§ ticaret kapsammda degerlendirilmektedir.80 

Ge�ci ithalat ve ihracat: Ge�ici ihracat (ithalat), bir maim tekrar ithal (ihra�) edilmek iizere 
ihra� (ithal )  edilmesidir. Bir makinenin tamir amac1yla bir ba§ka iilkeye gonderilmesi, bir maim fu
arda sergilenmek iizere ve satdmamak kayd1yla yurt di§ma �1kanlmas1 ge�ici ihracata ornek olarak 
saydabilir. Bu i§lemler di§ ticaret istatistiklerine dahil olmamakla birlikte iizerinde herhangi bir de
gi§iklik ya da i§lem yap1larak mahiyeti degi§en mallar W§ ticaret istatistiklerine' dahil edilmektedir. 

Degeri istatistiksel e§igin altmda olan mallar: Fatura tutan, istatistiksel e§ik olan 30 Av
ro'nun altmdaki di§ ticaret i§lemleri di§ ticaret istatistiklerinde kapsanmamaktad1r. 

Para tabanh altm,81 tedaviildeki paralar: Bir tiir doviz olarak degerlendirilebilecek para 
tabanh altm ile tedaviildeki paralar di§ ticaret istatistiklerinde degil, ihra� ve ithal amacma gore 
sermaye hesabmm ilgili kalemlerinde gosterilir. Mal saydmayan ancak beyanname diizenlenen 
k1ymetli evrak, pullar, hisse senetleri gibi diger baz1 varhklar da di§ ticaret istatistiklerinin kapsa
m1 di§mda tutulmaktad1r. 

Kiralanan mallar (finansal kiralama hari�) :  Kiralanan, yani ihra� edildigi iilkeye geri gon
derilmek iizere ithal edilen mallar da di§ ticaret istatistiklerinde kapsanmaz.82 Bununla birlikte 
yurt di§mda yerle§iklerle ger�ekle§tirilen finansal kiralama i§lemleri ( leasing), sozle§me siiresince 
hukuken miilkiyet degi§ikligi olmamasma ragmen, mallarm giimriik smmm ge�tigi tarihte di§ ti
caret istatistiklerine dahil edilir. Bu baglamda finansal kiralama i§lemi di§ ticaret istatistiklerinde, 
kredi kar§ihgmda satm alma gibi degerlendirilmektedir. 

Seyir halindeki u�k, gemi gibi ta§1t ara9ari: Uluslararas1 alanda sefer yapan ula§Im ara�
lan, bunlann miilkiyetinde bir degi§iklik olmad1g1 siirece di§ ticaretin konusu degildir. Bununla 
birlikte, bir yurt i�i yerle§ik tarafmdan satm alman u�ak, gemi gibi biiyiik ta§Jt ara�lan, bunlar 
dogrudan iilkeye gelmese de, miilkiyet degi§imiyle birlikte di§ ticaret istatistiklerine dahil edilir. 
6rnegin yurt i�i yerle§ik bir ki§i tarafmdan yurt d1§mdan alman bir gemiye, iilkeye hi� gelmese bi
le ithalat istatistiklerinde yer verilir. Bu tiir ara�larm daha sonra yapt1gi seferler ise (yurda giri§ �1-
k1§lan), di§ ticaret istatistiklerine dahil edilmez. 

Bavul ticareti: Y olcu beraberinde e§ya ya da daha yaygm ismiyle bavul ticareti, Tiirkiye'ye 
gelen yabancdarm beraberlerinde gotiirmek ya da belirli bir siire sonunda gonderilmek iizere sa
tm ald1klan ve giimriik prosediiriine tabi olmayan mallan ifade etmektedir. Olkemizin di§ ticare
tinde onemli bir yer i§gal eden bavul ticareti, di§ ticaretin bir par�as1 olmakla birlikte, giimriik ka
y1tlarmda yer almamas1 sebebiyle, a�1klanan di§ ticaret istatistiklerine dahil edilmemektedir. Bu-

80 Aym kurallar ihracat it;in de g�erlidir. 
81 Parasal altm (para tabanh altm), resmi kurulu§lann rezerv olarak tuttuklan altm1 ifade eder. Resmi kurulu§lann kiilt;e olarak 

tuttuklan altmm yamnda muhabirleri nezdindeki altm hesaplarmda bulunan bakiyeler de parasal alnn olarak kabul edilir. 
(IMF (2009) s. 93) .  Tiirkiye'de resmi rezervler TCMB tarafmdan tutuldugundan, parasal altm, TCMB'nin ahm sat1mm1 yap
t1g1 altm rezervleri olarak da tammlanabilir. 

82 Aym kural ihracat it;in de get;erl idir. 
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nunla birlikte, TOiK tarafmdan diizenlenen bavul ticareti anketi ile bavul ticareti yoluyla yurt dt
§Ina yap1lan satl§ tutan tahmin edilmekte ve odemeler dengesi tablosunun bir alt kalemi olarak 
TCMB tarafmdan yay1mlanmaktadtr. Anket yoluyla derlendiginden, bavul ticareti verilerinin ke
sinlik ta§1mad1gi ve diger dt§ ticaret istatistiklerine gore daha az giivenilir oldugu ifade edilebilir. 

1980 y1lma kadar daha �ok dt§a kapah ve ithal ikamesi agirhkh bir dt§ ticaret politikas1 ve sa
nayile§me stratejisi takip eden Tiirkiye i�in bu tarih, genelde dt§ diinya ile iktisadi ili§kilerin yeniden 
tammland1gi, ozelde dt§ ticarette liberal diizenlemelerin giindeme geldigi bir doniim noktas1d1r. 80'li 
y1llarda dt§ ticaret ve sermaye hareketlerinde serbestle§me yoniinde at1lan ad1mlar 1989 yilmda ka
bul edilen me§hur Tiirk Parastru Koruma Kanunu Hakkmdaki 32 Say1h Karar ile yasal anlamda do
ruk noktasma ula§mt§, 1995 y1hnda Tiirkiye'nin Giimriik Birligi'ne giri§i ile de iilkemizin dt§ ticaret 
politikasmda dt§a a�1khgi geri doniilmez bi�imde benimsedigi tescillenmi§tir. Bu �er�eve i�inde TOiK 
verilerine gore dt§ ticaretimizin mevcut yap1sma k1saca goz atmak, hem dt§ ticaretimizin geli§iminin 
ozetlenmesi hem de dt§ ticaret istatistiklerinin yap1smm anla§1lmas1 i�in faydah olacakttr. 

Bir iilkenin ticari ortaklan genelde iiretim yap1smm getirdigi ihtiya�larm yanmda siyasi ili§
kiler ve toplumsal baglant1lar gibi faktorlerden de etkilenmektedir. Grafik 6.10 ve Grafik 6.l l 'de 
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yer verilen Tiirkiye'nin ihracat ve ithalatmda en biiyii� pay1 alan be§ iilke ile bu i.ilkelerle yap1lan 
ticaretin geli§imi, i.ilkenin di§ ticaret yap1sma t§tk tutmaktadu. 

ilk olarak ihracat pazarlarmda Avrupa i.ilkelerinin ag1rh� dikkat �ekmektedir. Ozellikle 
iktisadi anlamda tarihi baglarm gi.i�li.i oldugu Almanya'mn, Ti.irkiye'nin ihracatmda ilk s1radaki 
yerini uzun y1llard1r hi�bir i.ilkeye kapt1rmad1g1 gozlemlenmektedir. ilgi �ekici bir diger nokta, ki.i
resel krizde Avrupa i.ilkelerine yaptlan ihracat gerilerken Irak'a ihracatm istikrarh bir artt§ goster
mesi ve bu i.ilkenin ihracat1m1z i�inde ikinci s1raya yiikselmesidir. Son y1llar goz oniine ahnd1�n
da, tabloda yer verilenlerin dt§mda ABD, Rusya, ispanya, Hollanda diger onemli ve istikrarh ih
racat pazarlan olarak say1labilir. 

ithalat soz konusu oldugunda ise 2000'li y1llarda h1zla yi.ikselen <;in'in, ge�mi§te uzun y1l
lar ithalat1m1zda ilk suada yer alan Almanya'y1 ge�erek 201 5  y1lmda liderlige ula§t1g1 gori.ilmek
tedir. Artan dogalgaz ve petrol fiyatlarma da bagh olarak 2008 y1lma kadar ithalat pay1 i�inde 
h1zla yi.ikselen Rusya'nm ise o tarihten bu yana ithalat i�indeki nispi oneminde azalma gori.ilmek
tedir. Yer verilenler dt§mda diger onemli ve istikrarh ithalat ortaklanm1z olarak Fransa, ingiltere, 
ispanya, iran one �1kmaktadu. 
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Di§ ticarette az say1da iiriin grubuna ya da sm1rh di§ pazarlara bagh olmak hem ihracatta 
hem de ithalatta risk doguran bir unsurdur. ihracat pazarlarmm �e§itlendirilememesi, kar§l iilke
nin ahm giiciine bag1mh olunmasm1 beraberinde getirir. 1thalatta belirli iilkelere bagimh olmak 
ise arz giivenligini tehlikeye dii§iiriir. Bu risklerdeki geli§imi izleyebilmek adma, di§ ticaretteki yo
gunla§mamn zaman i�indeki degi§imi, HH-endeksi kullamlarak Grafik 6.12'de verilmektedir.83 
Endeksin dii§mesi di§ ticaretin iilkeler aras1 daha geni§ bir tabana yayild1g1, artmas1 ise ticaretin 
az say1da iilkeyle s1mrh kald1gi anlamma gelmektedir. incelenen donem ba§mdan bugiine ihracat 
yogunla§ma endeksinin dii§me egiliminde oldugu goriilmekte, yani ihracat pazarlanm1zm �e§it
lendigi anla§ilmaktad1r. Buna gore ihracat ortaklanm1zm taleplerindeki oynakhga kar§1, ge�mi§e 
nazaran daha haz1rhkh oldugumuz soylenebilir. ithalatta da genel egilim �e§itlenmenin artmas1 
yoniinde olmakla birlikte, bu egilim daha zay1f kalmaktadir. 

GRAF1K 6.12 
D11 Ticaret Yogunla1mas1 .. 
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83 HH - Endeksi, q; i iilkesine yap1lan ihracatm ( ithalatm) toplam ihracata ( ithalata) oram olmak iizere, '2:,qf formiiliiyle hesap
land1. 
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Mal tiirlerine gore di§ ticaretin kompozisyonu, di§ ticaretin yaplSlm yans1tan bir diger pa
rametredir. TOiK tarafmdan uluslararas1 iiriin sm1flama standardarma gore derlenen di§ ticaret 
verileri, bu iiriinlerin niteliklerine gore ara mah, tiiketim mah ve yatmm mah aynmmda da ya
y1mlanmakta, bu kalemlerdeki degi§im de iilkenin iiretim ve harcama yap1s1m analiz etmeye im
kan saglamaktad1r. ithalatm tiiketim mallan yerine sermaye mallan ve ara mallarda yogunla§ma
s1, gelecekte iiretimi tetikleyeceginden olumlu kar§ilamr. Yine ihracatta yiiksek katma degerli 
iiriinlerin agirhkh olmas1, iiretim teknoloj isi ve becerisindeki geli§mi§ligin bir k.amt1d1r. 

1 996-2015  y1llan arasmda ihracat ve ithalatm mal gruplan bazmda geli§imine Grafilc 6.13 
ve Grafik 6.14'te yer verilmektedir. Tiirkiye'nin yap1sal olarak yogun aramah ithal eden bir iilke 
niteligi ta§1d1g1 tablodan a<;1k<;a goriilmektedir. Ara mallar, bir iiretim siirecinde girdi olarak kul
lamlan her tiir mah ifade etmekte, tanmsal ya da madeni hammadde gibi birincil mallarm yamn
da ornegin bir otomobile monte edilmek iizere ithal edilen motor gibi sanayi iiriinleri de ara ma
h olarak sm1flandmlmaktad1r. Buna gore yalmz ara mah ticaretinin biiyiikliigiinden bir <;1kanm 
yapmak miimkiin olamamakta, anlamh bir sonuca ula§abilmek i<;in di§ ticarete konu mal grupla-
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Kaynak: TOIK. 

GRAFiK 6.13 
ithalatm Mal Gruplan Bazmda Geli1imi (tutar - logaritmik Ol�k) 
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GRAFiK 6.14 
ihracatm Mal Gruplan Bazinda Geli1imi (tutar - logaritmik ol,.ek) 
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Kaynak: TOIK. 

rmm da incelenmesi gerekmektedir. Grafikte dikkat �eken bir diger nokta ithalat1 en h1zh artan 
mal grubunun tiiketim mallan olmas1d1r. ihracatta ise aguhk ara mah ve tiiketim malmda olmak
la birlikte yatmm mallan, ihracat1 en h1zh artan mal grubudur. 

Dt§ ticaret a�1gmm onemli bir k1sm1, biiyiik oranda dt§a bag1mh oldugumuz petrol ve do
galgaz ithalatmdan kaynakland1gmdan, ara mallar i�indeki bu kalemlerin ithalat1m1z i�inde ozel 
bir yeri bulunmaktadu. Petrol ve dogalgaz ithalat1, ithalat istatistiklerinin bir alt kalemi olan Mi
neral yakitlar, mineral yaglar ve bun/arm damitilmasindan elde edilen urnnler, bitumenli madde
ler, mineral mumlar kalemi altmda kaydedilir. Bu kalem petrol ve dogalgaz dt§mda diger baz1 
maddeleri de kapsamakla birlikte, yine de petrol ve dogalgaz ithalat1 faturasma ili§kin onemli bir 
gosterge te§kil eder. Ham petrol ithalatmm kesin miktar ve toplam parasal maliyeti ise TOiK ta
rafmdan referans donemden ii� ay sonra aynca yay1mlanmaktad1r.84 

Dt§ ticarette kullamlan doviz tiirlerinin ag1rhg1, kur degi§imlerinin dt§ ticarete etkisini be
lirleyen bir parametredir. Diinya iizerinde pek �ok ulusal para olmasma ragmen uluslararas1 i§
lemlerde belli ba§h birka� para biriminin hakimiyeti soz konusudur. ihracat ve ithalatm para bi
rimlerine gore dagihmm1 gosteren Grafik 6.15 ve Grafik 6.16'da, Tiirkiye'nin dt§ ticaretinde de 
agirhkh olarak, rezerv para niteligindeki iki temel para birimi olan ABO Dolan ve A vro kullaml
d1g1 goriilmektedir. Bunun yamnda baz1 iilkelerle ticarette Tiirk Liras1'mn kullammmm artmlma-

84 �mi' donem ham petrol ithalat1 verilerine http://www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=637 sayfasmdan ula,1la
bilir. 

Gizlilik nedeniyle 2002 y1hndan bu yana parasal tutar ar;:1klanmamakta, kamuoyuyla yalmz tonaj bilgisi payla§1lmaktad1r. 
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GRAFiK 6.1S 
Avro ve ABD Dolanmn Toplam ihracat i�deki Payi (%)  
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GRAFiK 6.16 
Avro ve ABD Dolannm Toplam ithalat i�deki Payi (%)  
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sma yonelik �ah§malara bagh olarak 2009 sonrasmda Tiirk Liras1 ile ticarette bir miktar artl§ ya
§anm1§t1r. 

Yakmdan takip edilen bir diger onemli di§ ticaret gostergesi, ihracatm ithalata gore yiizde
si olarak tammlanan ve iilkenin ihracat gelirleriyle ithalatmm ne kadanm kar§ilayabildigini gos
teren ihracattn ithalatt kar§tlama orantdir. ithalatm ihracat1 a§an k1sml diger cari i§lem gelirleriy
le kar§tlanmazsa cari i§lemler a�1g1 soz konusu olacakt1r. Uluslararas1 alanda serbest bir dt§ tica
ret rej iminin uyguland1gi son otuz yilhk donemde ihracatm ithalat1 kar§1lama oram kriz donem
lerinde yiikselirken geni§leme donemlerinde zaman zaman tehlikeli boyutta azalm1§, ortalamada 
ise yakla§1k % 65 civarmda ger�ekle§mi§tir (Grafik 6.17) .  Di§ ticaret a�1gmm iktisadi faaliyetle 
ters yonde seyretmesi ihracattaki dalgalanmalardan �ok ithalatm biiyiik oranda biiyiime perfor
mansma paralel seyretmesinden kaynaklanmaktadir.85 

GRAFiK 6.1 7  
ihracatm ithalan Kaqdama Oram 

- lhracatm ithalat1 kar11lama oram 

Kaynak: rt)IK. 

85 lthalat daha '>ok yun i">indeki tiiketim ve yatmm talebine bagh olarak dalgalamrken ihracatm temel belirleyicisi olarak d11 
talebin seviyesi one '>•kmaktad1r. lhracat yapt1jllm1z iilkelerin biiyiime oranlarmm, ihracat miktar1yla ag1rhklandmlmas1 so
nucu elde edilen bir endeks ,.ah1mas1 i">in bkz. Akkoyun - Bozok - Dogan (201 1 ) . Oretim ve lktisadi Canhhk boliimiinde in
celedigimiz lktisadi Y onelim Anketi'ndeki ihracat sipari1lerine ili1kin sorular da yun d111 talebin bir gostergesi olarak deger
lendirilebilir. 
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Kalkmmamn temel mesele olarak giindeme oturdugu ikinci Diinya Sava§I sonras1 donem
de, dt§ ticaret politikalarmm biiyiime performansma etkisi iizerinde pek c;ok c;ah§ma yap1lmt§ ve 
dt§ ticaret rej imi ozellikle geli§mekte olan iilkeleri kalkmma hedefine gotiirebilecek bir politika 
alam olarak goriilmii§tiir. 1 970'lere kadar gec;en c;eyrek yiizytl, giimriik duvarlanyla yerli sanayi
nin korundugu, ic; talebe bagh biiyiimenin dt§ pazarlara yonelik iiretime tercih edildigi, ithal ika
meci politikalarm revac;ta oldugu y1llard1r. Bu politikalarm dayanag1, dt§ rekabetin tahrip edici et
kisinden korunan sanayinin, biiyiimenin itici giicii olacag1 beklentisidir. Son kirk y1lda ise ozellik
le Giineydogu Asya iilkeleriyle ozde§le§en ihracata dayah biiyiime stratej isi one c;1kmaktad1r. Dt§ 
ticarette serbestligin artmlmasma paralel olarak ag1rhkh yurt dt§t piyasalara iiretim yapan sana
yilerin desteklenmesi, dii§iik gelirli iilkelerin yetersiz talep ve buna bagh yetersiz iiretim sarmahm 
k1rmas1 ve refah1m art1rmas1 ic;in bir alternatif olarak sunulmaktad1r. 

Biiyiimesi ihracattan c;ok yurt ic;i talebe bagh geli§en bir iilke olarak Tiirkiye'de, cari ac;1k ve 
dt§ ticaret ac;1g1 ile biiyiime arasmda ters yonlii bir ili§ki oldugu gozlemlenmektedir. Burada ic; tale
bin ithalat1 te§vik etmesi kadar ithalat artI§mm da piyasadaki canhhgi art1ran bir uyanc1 gorevi gor
diigii ifade edilebilir. Ekonomideki canhhk ithalat1 artmrken, ithalatm yaratt1gi gelir de ilave bir ta
lep yarat1r. Ornek olarak bir malm 1 00 TL'ye ithal edildigini, ah§ bedeli iizerinden devletin 40 TL 
vergi ald1gim ve perakendecinin de iizerine 80 TL kiir ekleyerek mah nihai tiiketiciye 220 TL'ye sat
t1g1m dii§iinelim. Bu 220 TL'lik tiiketim ithalatm yap1ld1gi iilke GSYH'sma 100 TL katk1 saglarken 
(tabii eger katma degerin tamamI bu iilkede yarattlmI§Sa), mah ithal eden iilkenin GSYH's1 da 120 
TL artmt§ olmaktad1r, zira toplam sat!§ bedeli olan 220 TL'nin 120 TL'lik k1sm1 iilke ic;inde iireti
len katma degere kaq1hk gelmektedir. Bu anlamda ithalat milli servetin iilke dt§ma kac;t§l olarak de
gerlendirilmekten c;ok, iilke ic;inde gelir yarat1c1 faaliyetleri uyanc1 bir i§lem olarak da goriilebilir. it
halata dayah biiyiime olarak adlandmlan bu durum siirdiiriilemez bir biiyiime stratejisi olarak ele§
tiri konusu olmaktadu. Tiirkiye'de ithalatm ve biiyiimenin h1zla artttgi donemleri genelde doviz ku
ru iizerindeki baskmm artt1g1 ve buna bagl1 olarak ithalat talebinin ve ic; talebin geriledigi donemler 
izlediginden bu tiir ele§tirilere en azmdan k1smen hak vermemek miimkiin degildir. 

Diger taraftan ihracat artt§tmn her zaman biiyiimeyi garanti altma almad1g1 da gozden ka
c;mlmamahd1r. ihracatm GSYH'ya etkisi, ancak ihrac; edilen iiriin ic;in yurt ic;inde yarattlan katma 
deger kadard1r. Ornek olarak yurt dt§mdan 1 00 TL'ye alman ve i§lenerek 1 20 TL'ye ihrac; edilen 
bir mal, 120 TL'lik ihracat olarak kaydedilmekle birlikte, GSYH'ya yalmzca 20 TL'lik katk1 ya
par. Katma deger yaratmayan ihracatm iilke refahma katk1s1 smtrh oldugundan ihracat artI§l 
mutlaka refah artt§t anlamma gelmemektedir.86 

Ozetlemek gerekirse biiyiime baglammda, ihracat ve ithalatm mutlak degerinden c;ok, dt§ 
ticaretin iilkede yarattlan katma degere verdigi katk1 onemlidir. Bu ise yalmz dt§ ticaret miktan ve 
dt§ ticaret ac;1gmm degil, iilkenin dt§ ticaret ve iiretim yap1smm bir biitiin olarak ele almmas1yla 
degerlendirilebilir. 

86 Di§ ticaret verileri yalmzca iilke smmm a§an mallarm degerini verir, ticarete konu olan mallara ait katma degerin hangi iil
kede yarat1ld1gm1 giistermez. 
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Di§ ticaret istatistiklerinin dogrudan kay1tlardan elde edilen verilerin derlenmesiyle olu§tu
rulmas1, iistelik kay1tlarm kaynag1m te§kil eden giimriik sm1rlarmm kanuni ve siyasi kuvvetlerin 
korumas1 altmda bulunmas1, bu gostergelerin nispeten giivenilir gostergeler arasmda yer ald1gi 
beklentisi dogurur. Ancak yine de verilerin dogrulugunu etkileyebilecek durumlar soz konusu ola
bilmektedir ki bunlardan baz1lanm §oyle sualayabiliriz: 

Di§ ticaret verileri yalmz giimriikte beyan edilen mallarm derlenmesiyle olu§turuldugun
dan, giimriiklerde bildirilmeyen mallar di§ ticaret istatistiklerinin d1§mda kahr. Bu eksikliklerin 
bir k1sm1 istatistiki smmn altmda kalan i§lemler gibi bilinen ve yasal uygulamalarm bir sonucu 
olarak ortaya �1karken, bir k1sm1 ise ka�ak�1hk gibi yasa d1§1 faaliyetlerden kaynaklamr. 

istatistiklerde hataya yol a�abilecek bir diger durum ihracat ve ithalatta fatura tutarmm 
. maim ger�ek degerini yans1tmamas1 halinde ortaya �1kar. Ornegin kamuoyunda hayali ihracat 
olarak bilinen, ihracat destegi elde etmek iizere ihracat tutanm faturada maim ger�ek degerinden 
yiiksek gostermeye yonelik i§lemler, kamu kesimi i�in gelir kayb1 ve i§lemi ger�ekle§tiren ki§i i�in 
de haks1z kazan� saglayan bir su� niteligindedir. Tabii bu i§lemler aym zamanda di§ ticaret ista
tistiklerinde de hataya yol a�ar. 

istatistiklerde hataya yol a�an bir diger i§lem tiirii, ithalat�1 firmamn dii§iik giimriik vergi
si odemek i�in ihracat�1yla anla§arak ihracat�1dan dii§iik tutarh fatura temin etmesiyle ortaya �1-
kar. Boylece ithalat�1 dii§iik tutarda giimriik vergisi odeyerek vergi ka�1rmakta, ithalat istatistik
lerinde de ithalat tutan oldugundan dii§iik goriinmektedir. Bu tiir i§lemlere kar§1 bir onlem ola
rak iilkemizde, baz1 mallar i�in asgari fiyat uygulamas1 bulunmaktadu. Bu uygulamayla mal tiir
lerine gore hirer asgari fiyat belirlenmekte, bu fiyatm altmda faturalandmlan mallarm ithali en
gellenmektedir. Ancak alman bu onlemin, fatura tutanmn ger�ek piyasa fiyat1m yans1tmasm1 ga
ranti altma ald1g1 soylenemez. 

Giiniimiizde diinya ticaretinin onemli bir k1smmm �ok uluslu gruplarm §irketleri arasmda 
ger�ekle§mesi, transfer fiyatlamas1 olarak adlandmlan ve di§ ticaret istatistiklerinde hataya sebe
biyet veren bir diger uygulamay1 giindeme getirmektedir. Kiiresel �apta faaliyet gosteren gruplar, 
iilkeler aras1 vergi sistemi farklarmdan dolay1 dii§iik vergi oram uygulayan iilkedeki §irketlerinin 
daha fazla kar etmesini isteyebilmektedir. Bu §irketler arasmda yap1lan di§ ticarette uygulanan fi
yatlarm normal piyasa fiyatlarma gore yiiksek ya da dii§iik tespit edilmesiyle, bir iilkeden digeri
ne kar transferi yapilabilir.87 Engellenememesi halinde bu tiir ticari i§lemler, istatistiklerde olu§a
cak hatalarm yam ma vergi kaybma da yol a�ar. 

Neticede di§ ticaret istatistikleri her ne kadar kay1tlardan derlense de, bunlarm dogrulugu, 
ihracat�1 ve ithalat�ilarm beyanlarmm ger�egi yans1tmasma, bu beyanlarm denetlenmesine ve 
giimriik s1mrlarmm giivenligine bagh kalmaktadu. Alman yasal onlemler kadar, ihracat�1 ya da 
ithalat�1y1 ger�ek d1§1 deger gosteren fatura diizenlemeye iten yasal diizenlemelerin azaltilmas1 da 
istatistiklerin giivenilirligini olumlu etkileyecektir. 

87 Dornbusch-Kuenzler ( 1 993), s. 109-1 1 5. 
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Bu noktada iilkelerin kar§ihkh di§ ticaret istatistiklerine goz atmak, di§ ticaret istatistikle
rinde ortaya �1kan hatalarm biiyiikliigiine ili§kin bir fikir edinmekte faydah olacakt1r. Toplam ih
racat ya da ithalat istatistikleri, tek tek i§lemlerin toplammdan olu§tugundan, A iilkesi tarafmdan 
yay1mlanan B iilkesine ihracat tutan ile B iilkesi tarafmdan yayimlanan A iilkesinden ithalat tuta
rmm birbirine e§it olmas1 beklenir. 

2006-2015  y1llan arasmda, Almanya'nm Tiirkiye'den ithalat verileri ile Tiirkiye'nin Al
manya'ya ihracat verileri Tablo 6.14'te kar§ila§tmlmaktadir. Tablodan, kar§ihkh ticarette Al
manya'mn ithalat kayitlanyla Tiirkiye'nin ihracat kayitlan arasmda % 15 ile % 20 arahgmda bir 
fark olu§tugu goriilmektedir. Bu farkm arkasmdaki temel faktor i§lemlerin farkh teslim §ekilleri
ne gore kaydedilmesi olmakla birlikte burada kay1t hatalarmm da rol oynad1g1 bir ger�ektir. 

TABL0 6.14 
Almanya ve Tiirkiye Veri Kaynaklanna GOre Tiirkiye ve Almanya Arasmdaki D11 Ticaret 

Yillar 

2006 
2007 
2008 
2009 
201 0  
201 1  
2012 
201 3  
2014 
201 5  

Almanya'mn 
Tiirkiye'den ithalan 

(Almanya kaynaklanna gore) 

1 1 .591 .993 
1 3 .328.399 
14.349.470 
1 1 .603.649 
13 .285.762 
1 6.41 8.280 
15 .517. 862 
1 6.332.890 
1 7.786.034 
1 6.053 . 1 02 

Kaynak: TOIK, Destatis. 

Tiirkiye'nin Almanya'ya 
ihracan 

(Tiirkiye kaynaklanna gore) 

9.686.235 
1 1 .993.232 
12.951 .755 
9.793.006 

1 1 .479.066 
1 3 .950.825 
1 3 . 1 24.375 
13 .702.577 
15 . 147.423 
1 3 .41 7.478 

Fark 

1 .905.758 
1 .335 . 1 67 
1 .397.715 
1 . 8 1 0.643 
1 .806.696 
2.467.455 
2.393.487 
2.630.3 1 3  
2.638.6 1 1  
2.635.624 

Di§ ticaret kay1tlarmm giivenilirligi noktasmda daha ilgin� bir durum, diinya ticaretinin 
biitiinii incelenirken kar§imiza �1kar. Diinyadaki biitiin iilkelerin toplam ihracat1 ile toplam itha
latmm, tamm itibanyla birbirine e§it olmas1 gerekmesine ragmen, IMF verilerine gore diinya ge
nelindeki toplam ihracat ve ithalat verileri birbirini tutmamaktad1r. Ornegin 2014 y1hnda diinya 
iilkelerinin toplam ihracat1 1 8, 7 trilyon ABD Dolan iken, top lam ithalat 1 9  trilyon ABD Dolan 
olarak a�1klanm1§t1r. 300 milyar ABD Dolan tutarmdaki mal diinya d1§1 uygarhklardan ithal edil
mi§ olamayacagma gore kayitlarda bir hata oldugu §iiphesizdir. Bu durum, di§ ticaret kayitlarm
daki hatalarm, kay1t tarihi ya da farkh kur uygulanmas1 gibi yontem farkhhklarmdan �ok, hatah 
kay1tlardan kaynaklandig1m dii§iindiirmektedir.88 

Diinya ticaretinin biiyiimesi ve di§ ticaret yapismm karma§ikla§mas1yla, di§ ticaret i§lemin
de kar§I iilkenin tespit edilmesi de zorla§maktad1r. Ornegin A iilkesinde iiretilen bir maim B iilke-

88 Diinya d1� ticaret toplammm tutarh olmamas1 hakkmdaki IMF '>ah�mas1 it>in bkz. IMF ( 1 987) .  20. yiizy1l ba�mdan 1 960'la
ra kadar dt� ticaret istatistiklerinin tutars1zhgma deginen benzer bir t>•h�ma it>in bkz. Morgenstern ( 1 963 ). 
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sinde yerle§ik bir satici tarafmdan C iilkesine satilmasi, ancak maim nihai olarak D iilkesinde tii
ketilmesi durumunda, ticaretin hangi iilke ile yapildigmm belirlenmesinde farkh se-;enekler kar§i
miza -;ikmaktadir. TOiK tarafmdan kar§i iilke bilgisinin belirlenmesinde §U ilkeler ge-;erlidir. 

- ihracat yapilan iilke, biliniyorsa maim tiiketilecegi iilkeyi, tiiketim iilkesi bilinmiyorsa 
gidecegi son iilkeyi ifade eder. 

- ithalat yapilan iilke ise, ithal edilen maim resmi olarak iiretildigi iilkeyi (men§e iilke) ifa
de eder.89 

Daha once de vurgulandigi iizere di§ ticaret istatistikleri, hangi iilkede ne kadar katma de
ger yaratildigi bilgisine ula§mamiza yardimci olmaz. Di§ ticaret kayitlarmda iiriiniin degerinin ta
mami men§e iilkenin ihracatmda goriinse de, o iilkenin yarattigi katma degerin mal bedelinden 
-;ok daha dii§iik olmasi soz konusu olabilir. 

Tiirkiye'de resmi di§ ticaret istatistikleri TOiK tarafmdan yayimlanmakla birlikte, giincel 
geli§melerin takibinde, Tiirkiye ihracat-;ilar Meclisi'nce her ay ba§mda a-;iklanan ihracat verileri 
de yakmdan takip edilmektedir. 

Turkiye ihracatftlar Meclisi ihracat Verileri 
TOiK di§mda ihracat istatistikleri yayimlayan bir diger kurum Tiirkiye ihracat-;ilar Mecli

si'dir (TiM).90 Kamuoyunun TiM'in ihracat verileririe ilgisi, bu istatistiklerin TOtK'in ayrmtih 
di§ ticaret verilefinden once a-;iklanmasmdan kaynaklamr. Resmi di§ ticaret istatistikleri TOiK ta
rafmdan, referans donemin bitiminden yakla§ik bir ay sonra a-;iklamrken, ayhk ihracat istatistik
leri TiM tarafmdan referans donemi takip eden aym ilk giiniinde duyurulur. 

ihracat i§lemi ger-;ekle§tirmek i-;in ihracat-;ilarm kanunen, ihra-; edilecek iiriinle ilgili ihra
cat-;i birligine iiye olmasi ve her bir ihracat i§lemini ilgili ihracat-;i birligine tescil ettirmeleri gere
kir. ihracat-;i birliklerinin bir iist kurulu§u olan TiM tarafmdan yayimlanan istatistikler, ihracat
-;i birliklerinde tutulan bu kayitlann derlenmesiyle elde edilmektedir. TOiK verilerinde oldugu gi
bi TiM istatistikleri de ABO Dolan iizerinden yayimlanmaktadir. 

Veri kaynaklan ve mikroverinin toplula§tirma yontemlerinin ayn olmasi, ka-;milmaz ola
rak TOiK ve TiM istatistiklerinde farkhhga sebebiyet vermektedir. iki kurumca a-;iklanan ihracat 
verileri arasmdaki fark biiyiik oranda altm ihracatmm TiM verilerine dahil olmamasmdan kay
naklamr. 91 Daha kii-;iik hacimli olmakla birlikte liman ve havalimanlarmda yabanci u-;ak ve ge
milere saglanan yakit ve kumanyalar da TiM kayitlarmda yer almamakta ve TOtK ile TiM ista
tistikleri arasmda farkhla§maya yol a-;maktadir. 

89 TOtK (2008-h), s. 14 .  
90 1thalat istatistikleri ise yalmz TOIK tarafmdan yay1mlamyor. 
91 Aslmda altm ve k1ymetli ta§larm birer maldan �ok deger saklama arac1 oldugu ve bu kalemlere olan talebin di§ ticaretin te

mel dinamikleriyle dogrudan baglant1h olmad1g1 dii§iiniildiigiinde, TIM veri lerinin iktisat�tlarm kullamm ama�larma daha 
uygun oldugu ifade edilebilir. 
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iki veri grubu arasmda farka neden olan, ikincil onemdeki diger iki yontem farki ise §Un
lardir: istatistiklerin derlenmesinde TOiK tarafmdan fiili ihra� tarihi, TiM tarafmdan ise tescil ta
rihi esas ahmr. Belirli bir ayda tescil edilen ihracat, bir sonraki ayda ger�ekle§ebilir ya da hi� ger
�ekle§meyebilir. Tescil ve ihra� i§lemi farkh ayda ger�ekle§mi§se, ihracat bedeli TOiK ve TiM ve
rilerinde farkh referans donemlerinde goriiniir. Tescil edilmesine ragmen ihra� edilmeyen mallar 
ise, TiM verilerine dahil olmasma ragmen TOiK istatistiklerinde yer almaz. Bir diger fark i�erigin
de dahilde i§leme rej imi altmda ithal edilen hammadde bulunup ozel fatura ile ihra� edilen mal
lardan kaynaklanmaktadir. Bu mallar, TiM istatistiklerinde ihracat olarak degerlendirilmekte 
iken TOiK verilerinde kapsanmamaktadir.92 

Ge�mi§ donemlerden verecegimiz bir ornek, TiM ve TOiK tarafmdan a�iklanan ihracat ve
rileri arasmdaki farkm hacmi ve kaynagma ili§kin daha net bir fikir verecektir. 201 6  yilmm Ma
yis ayma ili§kin ihracat tutan Haziran aymm ilk giiniinde TiM tarafmdan 10 milyar 8 1 3  milyon 
ABD Dolan olarak a�iklanmi§, bir ay sonra TOiK tarafmdan a�iklanan ihracat tutan ise 12 mil
yar 140 milyon ABD Dolan seviyesinde ger�ekle§mi§tir. Buna gore iki kurum tarafmdan derlenen 
tutarlar arasmda 1 milyar 327 milyon ABD Dolan fark bulunmaktadir. Aym donemde, TOiK ta
rafmdan yayimlanan ihracat verilerinin bir alt kalemi olan, altm ve degerli ta§ ihracatmm kayde
dildigi 97-Altzn, parasal olmayan (a/tin madeni hari�) kaleminin 1 milyar 1 06 milyon ABD Do
lan olarak ger�ekle§mi§ oldugu goz oniine almdigmda, a�iklanan veriler arasmdaki farkm biiyiik 
oranda altm ihracatmdan kaynaklandigi anla§ilmaktadir. 

Tekrar vurgulamahyiz ki resmi di§ ticaret istatistikleri TOiK tarafmdan hazirlamr ve TiM 
tarafmdan a�iklanan ihracat tutarlan, ancak TOiK verileri yayimlanana kadar ge�en siire i�erisin
de ba§vurulacak bir yardimci kaynak ozelligi ta§ir. Nitekim TOiK istatistikleri yayimlandigmda, 
TiM tarafmdan da kendi verileri TOiK istatistikleri esas almarak giincellenmektedir. 

Di§ Ticaret Endeksleri 
Di§ ticaretin toplam parasal miktan, ticarete konu olan mallarm fiyati, mallarm fiziki mik

tan ve doviz kuru tarafmdan belirlenir. Bir an i�in bu ii� degi§kenin birbirinden bagimsiz oldugu
nu farz ederek, bunlardan ikisinin sabit kaldigi ve yalmz birinin degi§tigi durumlarda toplam di§ 
ticaret tutarmm nasil etkilenecegine bakahm: 

- ihra� (ithal ) mallarmm fiyati artarsa ihracat (ithalat) tutan artar. 
- ihra� ( ithal) edilen mal hacmi artarsa ihracat ( ithalat) tutan artar. 
- Doviz kuru yiikselirse, TL olarak ihracat geliri artar (TL olarak ithalat gideri artar) .  

Ancak ger�ek hayatta fiyat, miktar ve  kurlar birbiriyle yakmdan ili§kilidir. ihra� mallan
nm fiyati nisbi olarak artarsa, bu mallara olan yurt di§i talep azahr ve ihracat miktan dii§er ya da 
ithal mallar pahahla§irsa yurt i�indeki ithal mallarma olan talep azahr. Fiyat degi§imlerinin top-

92 TOtK (2008-h), s. 2. 
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lam ihracat ve ithalat tutanm nas1l etkileyecegi ise di§ ticarete konu mallarm talep esnekligi tara
fmdan belirlenir. Ote yandan doviz kurundaki art1§, yurt it;indeki tiiketiciler it;in ithal mallarmm 
pahahla§mas1, yurt d1§1 tiiketiciler it;in ise ihrat; mallarmm ucuzlamas1 anlamma gelir. Boyle bir 
durumda ithalat hacminin dii§mesi, ihracat hacminin artmas1 beklenir. Fiyat ve doviz kuru d1§m
da herhangi bir sebeple, iilkenin ihrat; ettigi mallara kar§1 diinya genelinde bir talep art1§1 olmas1 
halinde ise bu mallarm fiyat1 yiikselecektir. 

TOiK'in resmi di§ ticaret istatistikleri, bir ay boyunca gert;ekle§tirilen ithalat ve ihracat tu
tarlanm ABO Dolan iizerinden vermek iizere haz1rlanan gostergelerdir. 01§ ticaretin geli§imini 
anlamland1rmak it;in ise, toplam tutardaki degi§imin ne kadarmm fiyat degi§iminden ve ne kada
rmm miktar degi§iminden kaynakland1gmm ayn§tmlabilmesi gerekir. Bir ekonominin di§ ticaret 
yap1smm analiz edilebilmesi, di§ ticarete konu olan mallarm miktan, bu mallarm fiyatlanndaki 
degi§im ve di§ ticaretin toplam parasal degerinin beraber degerlendirilmesine baghd1r. 

Bu baglamda TOiK tarafmdan, ithalat ve ihracat tutarlanm veren di§ ticaret istatistikleri
nin yam sira, ortalama ithal ve ihrat; mal fiyatlanm ifade eden di§ ticaret fiyat endeksleri ile ihrat; 
ve ithal edilen mal miktarlarmdaki geli§imi gosteren miktar endeksleri yay1mlanmaktad1r. 01§ ti
caretin analizinde kullamlan bir diger endeks ise ihracat ve ithalat birim deger endeksleri kullam
larak hesaplanan di§ ticaret hadleridir. 

Birim Deger Endeksleri 
TOiK tarafmdan, di§ ticarete konu mallarm ortalama degerinde meydana gelen degi§imle

ri olt;mek amac1yla ihracat ve ithalat birim deger endeksleri haz1rlanmaktad1r. Gene! ihracat ve it
halatm yamnda t;e§itli mal gruplan it;in de haz1rlanan endeksler diger di§ ticaret verileri gibi ayhk 
olarak yay1mlanmaktadir. 

Birim deger endeksleri, Fiyat Endeksleri boliimiinde ele alman diger fiyat endekslerine ben
zer §ekilde, set;ilen bir madde sepetindeki fiyatlarm agirhklandmlmas1 yoluyla hesaplamr. ihracat 
birim deger endeksinin hesaplanmasmda ilk olarak ihracat it;erisinde en yiiksek paya sahip iiriin
lerden olu§an bir mal sepeti belirlenir. Sepetteki her bir maddenin fiyat1 ise o maddenin toplam ih
racat degerinin toplam ihracat miktarma boliinmesiyle elde edilir. Bu birim degerler, sepette yer 
alan mallarm ihracat it;indeki paylarma gore ag1rhklandmlarak endeks degerine ula§1hr. Siirekli 
olarak di§ ticarete konu olmayan ya da ebat, kalite ve cins olarak iyi tammlanmam1§ mallar en
dekse dahil edilmemektedir.93 Endekslerin hesaplanmasmda, giimriiklerden elde edilen di§ tica
ret verilerinden yararlamlmaktad1r. 

Birim deger endeksleri, kiiresel piyasa ko§ullarma gore di§ ticarete konu olan mallarm fiyat
larmda ya§anacak dalgalanmalan gozlemlemek amac1yla iiretilmektedir. Hesaplamada diger fiyat 
endekslerine benzer yontemler kullamld1gmdan, endekslerin degerlendirilmesinde, Fiyat Endeksle
ri boliimiinde belirttigimiz dikkat edilmesi gereken noktalar di§ ticaret birim deger endeksleri it;in 

93 A.g.e., s. 28-32. 
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de ge�erlidir. Buna ilave olarak, di§ ticaret birim deger endekslerinin TOFE ya da UFE gibi genel 
ama�h fiyat endekslerinin aksine, madde fiyatlarmdaki kalite ve nitelik degi§imini yeterince yans1-
tamad1g1 aynca belirtilmelidir. Hesaplamada her bir maddenin birim degeri, o maddenin toplam 
sat1§ degerinin toplam di§ ticaret miktarma boltinmesiyle elde edilir. Ornegin ithalat birim endeksi 
i�in bugday fiyat1, bugday ithalatl i�in yap1lan toplam odemenin, ithal edilen bugday miktarma bo
liinmesiyle hesaplamr. 0 donem i�inde ihra� ya da ithal edilen mallar, ge�en donemlere gore daha 
dii§iik kalitedeyse, birim fiyat da daha dii§iik olacakt1r. Dolay1s1yla hesaplanan birim deger endek
si, piyasa §artlarma gore fiyatlarda ya§anan degi§imin yamnda kalite farkhhklarmdan kaynakla
nan fiyat farklanm da i�erir. TOFE ve OFE gibi fiyat endekslerinde ise fiyatlar anketle sahadan der
lenmekte, kalite degi§imi miimkiin oldugu kadar hesaba kat1lmaya �ah§1lmaktad1r. 

Endekste dikkat edilmesi gereken diger bir nokta ise altm, k1ymetli ta§lar ve maden fiyat
larmm da endekse dahil olmas1dir. Altm di§ ticareti iilkemiz di§ ticaretinde onemli bir yer tutmak
ta, altm fiyatlarmm oynakhk gosterdigi donemlerde bu fiyat hareketleri endeks degerlerini etkile
mektedir. 

01§ ticarette agirhg1 olan kalemlerin birim deger endeksine olan etkisini gostermek adma, 
diinya ham petrol fiyatlan ile ithalat Birim Deger Endeksi Grafik 6.18'de kar§1la§tmlmaktad1r. 
Grafikte, iilkemizin ithalat birim deger endeksinde goriilen degi§melerin, Tiirkiye'nin ithalat fatu
rasmda en biiyiik paya sahip olan petrol fiyatlarmdaki dalgalanmalardan onemli ol�iide etkilen-

GRAFiK 6.18 
Petrol Fiyatlan ve ithalat Biriln Deger Endeksi 
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digi goriilmektedir. Endeks 2003 y1lmdan 2008 y1lma kadar yakla§1k iki kat artarak zirve nokta
sma ula§ml§, bu tarihten sonra ise kiiresel krizde petrol fiyadarmda ya§anan dii§ii§e paralel ola
rak h1zla gerilemi§tir. Petrol fiyadarmda son y1llarda ya§anan dii§ii§ de iilkemizin ithalat faturas1-
na olumlu §ekilde yans1m1§t1r.94 

Miktar Endeksleri 
01§ ticaret miktar endeksleri, di§ ticaret miktarmdaki hacimsel degi§imleri ol�mek amac1y

la haz1rlanmaktad1r. 
01§ ticaret miktar endeksleri, di§ ticaret tutan ile birim deger endeksleri kullamlarak dolay

h olarak hesaplanmakta, boylece adet, metrekiip, litre, varil gibi farkh ol�ii birimleriyle ifade edi
len mallar i�in ol�ii biriminden bagims1z bir endeks elde etmek miimkiin olmaktad1r. Bu yontemin 
olumsuz yonii ise, yukanda belirttigimiz nedenden dolay1 fiyat endekslerinde yapilan hatah ol�ii
miin miktar endekslerine de yans1mas1d1r. Ornegin ortalama ihracat fiyat1 ger�ekte oldugundan 
daha yiiksek hesaplamrsa, buna bagh olarak miktar endeksi de oldugundan dii§iik hesaplamr. 

01§ ticarette fiyat, miktar ve toplam tutar arasmdaki ili§kinin goz ard1 edilerek yalmz di§ ti
caret tutarma odaklamlmas1 halinde ula§ilabilecek hatah sonu�lar, ge�mi§ donem gostergelerine 
ba§VUrularak orneklendirilebilir. Soz gelimi 201 0  y1lmm ilk �eyreginde ihracatm bir onceki y1hn 
aym donemine gore yakla§1k % 6 artt1gi, buna kar§m aym donemde miktar endeksinin yakla§1k % 
3 oramnda dii§tiigii goriilmektedir. Bu donemde ihracat gelirindeki artl§m ihracat hacminin geni§
lemesinden degil, birim degerlerdeki art1§tan kaynakland1g1 anla§1lmaktadir. 2009 y1hmn dordiin
cii �eyreginde ise ithalat bir onceki y1lm aym donemine gore yakla§1k % 5 artm1§, aym donemde it
halat miktar endeksi ise % 1 3  art1§ gostermi§tir. Bu donemde ithalatm miktar olarak yiiksek oran
da artl§ gosterdigi, ancak ithal maliyetindeki dii§ii§ sayesinde, iilkenin ithalat faturasmm aym oran
da artmad1gi anla§1lmaktad1r. Birim fiyat ve miktar endeksleri, di§ ticaret istatistiklerinden elde 
edemedigimiz bilgileri saglamas1yla, di§ ticaretin analizinde onemli bir bo§lugu doldurmaktad1r. 

Dt� Ticaret Hadleri 
Bir tiiccarm kan nas1l ticaretini yapt1g1 maim ah§ ve sat1§ fiyadan arasmdaki farka dayam

yorsa, bir iilkenin di§ ticaretten saglayacag1 fayda da ihra� ve ithal mallarmm diinya fiyatlarma 
baghd1r. ihra� mallanm yiiksek fiyattan satan, buna kar§1hk ithal mallanm dii§iik fiyattan teda
rik edebilen iilkeler di§ ticaretten azami fayday1 saglayacakt1r. Bir iilkenin di§ ticarette kar§ila§t1-
g1 fiyat ko§ullarmm ne derece avantajh oldugunu ol�mek i�in kullamlan temel gosterge di§ ticaret 
hadleridir. 

TOiK tarafmdan yay1mlanan di§ ticaret hadleri, ihracat birim deger endeksinin ithalat bi
rim deger endeksine oranlanmas1yla elde edilir. Bu oran, bir birim ihracat kar§1hgmda elde edilen 
gelir ile ne miktarda ithalat yap1labilecegini ifade eden bir gosterge sunar. 01§ ticaret hadlerinin 

94 lki seri arasmdaki korelasyon 0,95, iki serinin degi§im oram arasmdaki korelasyon 0,52 olarak hesaplanml§tlr. Bu degerler 
olduk� yakm bir ili§kiye i§aret etmektedir. 
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artmas1, ihracat geliri ile daha fazla ithal mah almabilmesi ya da diger bir §ekilde ifade edersek ih
tiya� duyulan ithalat1 kar§1lamak i�in daha az miktarda ihracatm yeterli olmas1 anlamma gelir. 
01§ ticaret hadlerinin artmas1 tilke refahma olumlu katk1 yapacakken, di§ ticaret hadlerinde ya§a
nacak bir dti§ti§, aym tiretim faktorlerinin kullamlmasma ragmen daha dti§tik bir refah seviyesiy
le kar§tla§mak anlamma gelir. 95 

Olkelerin ihracatta belirli mal gruplarmda uzmanla§t1g1 ve di§ ticarete konu mallarm talep 
esnekliginin dti§tik oldugu bir ticari ortamda, di§ ticaret hadleri tilkenin refah1 i�in kritik bir de
gi§ken ozelligi ta§tr. Ornek olarak ekonomisi btiytik oranda bugday ihracatma bagh olan ve pet
rol ihtiyac1m ithalat yoluyla kar§tlayan bir tilke, bugdaym petrole kar§t deger kaybetmesi halinde, 
aym tiretim seviyesi ile daha az petrol ttiketebilir hale gelecek, bu da tilkenin refah1m olumsuz 
yonde etkileyecektir. Ote yandan ihra� ve ithal mallarmm �e§itlendigi, hatta aym ttir mallarm bir 
yandan ihra� edilirken diger yandan ithalatmm yaptld1g1 gtintimtizde, tilkenin refah seviyesi a�1-
smdan di§ ticaret hadlerinden �ok tiretimde verimlilik one �1kmaktad1r. 96 Bu anlamda dt§ ticaret 
hadleri birincil tirtinlerde uzmanla§mt§, dt§ ticareti �e§itlilik arz etmeyen tilkeler a�1smdan daha 
fazla onem ta§tr. 

Reel Efektif Doviz Kuru Endeksi 
Dt§ ticarette doviz kuru hem ihracat�1mn kanm, hem de ithalat�1mn maliyetini belirleyen en 
onemli faktorlerdendir. Yerel paranm deger kaybetmesi ihracat�1 sektorlere rekabet avantaj 1 geti
rirken, ithal mallanm pahahla§ttrarak ithalat1 caydmc1 etki yaratir. 

Bir tekstil tirtintintin tiretici kan dahil 12 TL'ye mal edildigini ve ABO Dolan tizerinden 
ABD'ye ihra� edildigini dti§tinelim. Bu maim Amerikah ithalat�1ya maliyeti, Dolar kurunun 3 TL 
olmas1 durumunda 4 Dolar ( 12/3 ) ,  kurun 4 TL'ye ytikselmesi durumunda ise 3 Dolar ( 1 214) ola
cakt1r. Yerli paramn deger kaybetmesi, ihracat�1mn yerel para cinsinden gelirini dti§tirmeden, it
halat�1 tilkedeki satt§ fiyatmm dti§mesine imkan saglamakta, bu da ihracat�1ya rekabet avantaj1 
getirmektedir. Diger taraftan yurt dt§mdan 1 0  Dolara ithal edilen bir tirtin Dolar kuru 3 TL/Do
lar iken ithalat�1ya 30 TL'ye mal olmasma kaqm, Dolar kuru 4 TL/Dolar'a �1kt1gmda maliyet 40 
TL'ye ytikselir. Yerli paranm deger kaybetmesiyle yalmz ihracat�tlann rekabet gticti artmt§ ol
maz, aym zamanda yurt i�inde ithal mallara kar§l yerli tireticiler de rekabet gticti kazanmt§ olur. 

Kur kaynakh rekabet avantajm1 ol�mek i�in kullamlan temel gosterge reel efektif doviz ku
ru endeksidir. Bu endeksin hesaplanma yontemine ge�meden once nominal ve reel kurlardan k1-
saca bahsetmek, neden bu endekslere ihtiya� duyuldugunun anla§tlmasmda faydah olacaktir. 

Doviz btifeleri ve bankalarm tabelalarmda gordtigtimtiz, yabanc1 paralann yerli para cin-

95 Bu ba§hk altmda inceledigimiz di§ ticaret hadleri, net degi§im ticaret hadleri olarak da adlandmlmaktad1r. Bunun d1§mda; net 
degi§im ticaret hadleri ile ihracat hacim endeksinin c;arp1lmas1yla elde edilen gelir ticaret hadleri, net degi§im ticaret hadleri 
ile ihracat kesimi verim endeksinin c;arp1lmas1yla elde edilen faktiir ticaret hadleri ve ithalat miktarmm ihracat miktarma 
oranlanmastyla elde edilen gayrisafi degi§im ticaret hadleri gibi ba§ka baz1 giistergeler de mevcuttur. Bu diger tammlar ic;in 
bkz. Karluk ( 1 998),  s. 1 22- 124, Oktar - Dalyanct (2012) .  

96 Di§ ticaretin ve uluslararas1 ticaret teorisinin degi§en yap1s1 ic;in bkz. Krugman (2009). 
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sinden kar§1hg1m ifade eden fiyat, nominal kur ya da sadece doviz kuru olarak adlandmhr. Doviz 
piyasalarmm miidahaleyle kar§1la§mad1g1 bir ortamda doviz kurlan doviz arz ve talebine gore be
lirlenir. Ancak iilkeler arasmdaki enflasyon farklan, doviz kurlarmm rekabet giicii anlammda tek 
ba§ma bir gosterge olarak kullamlabilmesi oniinde engel te§kil eder. Nominal doviz kurlarmm 
yiikselmesi mutlaka iireticilerin rekabet giicii kazand1g1 anlamma gelmez. Enflasyon, yani yerel 
paranm deger kayb1, kur art1§m1 a§iyorsa iilkede ihracatc;ilar rekabet giicii kaybediyor demektir. 
Uluslararas1 piyasalarda rekabet avantaj1, nominal doviz kurlan kadar iki iilkenin kar§1hkh enf
lasyon oranlarma da baghd1r. Olkelerin kar§1hkh rekabet giiciinii verecek bir gosterge elde edebil
mek ic;in, doviz kurlarmm, fiyat degi§imlerinden armdmlmas1 gerekir. 

Bu anlamda iki iilkenin kar§1hkh rekabet giiciinii yans1tacak bir gosterge olarak reel doviz 
kuru tamm1 geli§tirilmi§tir. Nominal doviz kurunun nispi fiyat etkilerinden armdmlmas1yla elde 
edilen ve a§agidaki formiille ozetlenebilecek deger, reel doviz kuru olarak adlandmlmaktad1r. (e 
herhangi bir para birimi ic;in nominal doviz kurunu, P yd yurt d1§mdaki fiyat diizeyini, P ise yurt 
ic;indeki fiyat diizeyini belirtir. )97 

Reel doviz kuru = e x p;d 

Reel doviz kuru, yabanc1 paraya oranla yerli paramn satm alma giicii olarak da tammlana
bilir. Reel doviz kurunun artmas1 TL'nin nispi olarak deger kazanmas1 anlamma gelir. 

Reel doviz kurunun rekabet giiciiniin olc;iimiinde yetersiz kalmasmm nedeni ise bu goster
genin ancak tek bir doviz cinsi ic;in hesaplanabilmesidir. Her bir doviz tiirii ic;in farkh reel doviz 
kurlan hesaplanabilmekle birlikte, iilkenin rekabet giicii ac;1smdan, hangi doviz kurunun izlenme
si gerektigi bir soru i§areti olu§turacakt1r. Reel efektif doviz kuru endeksi, her bir doviz ic;in ayn 
ayn hesaplanan reel doviz kurlarmm agirhklandmlmas1yla olu§turulur. Bu endeks, doviz kurlan
na bagh gene! rekabet giiciindeki degi§imi tek bir endekse indirgeyerek ozetlemektedir. 

Reel doviz kuru endeksi, ekonominin rekabet giiciinii olc;mek iizere haz1rlanan, doviz tiir
lerinin di§ ticaretteki onemine gore agirhklandmlmas1 ve nispi fiyat diizeyine gore diizeltilmesiyle 
elde edilen bir rekabet giicii gostergesidir. Yerli mal ve hizmetlerin yabanc1 mal ve hizmetler cin
sinden degerini ifade eden reel doviz kuru endeksi, Tiirkiye'de TCMB tarafmdan ayhk olarak ha
z1rlanarak ya y1mlanmaktadir. 98 

Bir para birimi ic;in reel efektif doviz kuru endeksi haz1rlarken oncelikle, fiyat diizeyini olc;
mekte kullamlacak fiyat endeksi ve endekse dahil edilecek iilkeler olmak iizere iki parametre iize
rinde karar verilmesi gerekir. Kullamlmak iizere sec;ilen fiyat endeksi ve kapsamdaki iilkelere go
re reel efektif doviz kuru endeksi degerleri de farkhla§acakt1r. 

97 Burada e ile gosterilen doviz kuru, bir birim yerli para ile ne miktarda doviz almabilecegini yans1t1yor. 
98 Nominal doviz kurlarmm ag1rhklandmlmas1yla nominal doviz kuru endeksleri de olu§turulabilir. ABD Dolan ve Avro kur

larmm e§it ag1rhkta oldugu bir doviz sepetinin fiyat1, kaba bir nominal doviz kuru endeksi olarak piyasalarda kullamlmak
tad1r. 
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Reel efektif doviz kuru endeksi hesaplamasmda TCMB tarafmdan 

- TOFE, 
- OFE ve 
- birim i§giicii maliyeti 

olmak iizere ii� farkh fiyat endeksi kullamlmakta, bu fiyat endekslerinin her biri i�in de 

- di§ ticaretimizin en yogun oldugu iilkeler, 
- geli§mekte olan iilkeler ve 

geli§mi§ iilkeler 

olmak iizere ii�er ayn endeks hesaplanmaktadu. Ornek olarak TOFE Geli§mi§ Olkeler Bazh Reel 
Efektif Doviz Kuru'nun hesaplanmasmda kar§1hkh fiyat degi§imlerini bertaraf etmek i�in TOFE 
kullamlmakta, para birimi olarak da yalmzca ticaretimizde onemli paya sahip yiiksek gelirli iilke
lerin doviz kurlan dikkate almmaktad1r. 

Endeks hesaplamasmm ilk a§amasmda, se�ilen iilkelerden her birinin para birimine gore 
Tiirk Liras1'mn reel kur degeri hesaplamr. Endeks kapsammdaki her bir iilke i�in doviz kurunun 
Tiirkiye'deki fiyat endeksiyle �arp1hp o iilkenin fiyat endeksine boliinmesiyle doviz kurlan kar§1-
hkh fiyat etkilerinden armdmlm1§ olur. ikinci a§amada ise elde edilen bu degerler Tiirkiye'nin di§ 
ticaretindeki iilke ag1rhklanyla ag1rhklandmlarak reel efektif doviz kuru endeksine ula§ihr.99 

Endeks kullamc1lara, se�ilmi§ olan bir temel yilm degeri l OO'e e§itlenerek sunulmakta, 
boylece rekabet giiciiniin bu temel yila gore degi§imi kolayca gozlemlenebilmektedir. Se�ilen te
mel yilm i� ve di§ piyasalarm dengede oldugu, yerel paranm a§m degerli ya da degersiz oldugu 
§ikayetlerinin dillendirilmedigi bir yil olmas1 onem ta§1r . 100 Aksi halde, ornegin yerel paramn 
uzun donemli dengesi d1§mda a§m degersiz oldugu bir donem, mesela yiiksek oranh bir devaliias
yon sonras1 temel yil olarak ahmrsa, kurlar uzun donemli dengesini buldugunda yerel parada bir 
a§m degerlenme alg1s1 faratabilir. TCMB'nin yay1mlad1gi endeksler i�in temel yil olarak 2003 y1-
h se�ilmi§tir.101 

Reel kur endeksleri rekabet giicii i�in bir gosterge te§kil etmekle birlikte, yap1lan degerlen
dirmelerde §U iki noktamn gozden ka�mlmamas1 gerekir. ilk olarak iilkelerin di§ ticaretteki ag1r-

99 TCMB, Reel Efektif Doviz Kuru Endekslerine lli§kin Yontemsel A�1klama. www.tcmb.gov.tr 
100 K1p1c1 - Kesriyeli ( 1 997). 
101 Olke ag1rhklarmm belirlenmesinde 2006-2008 doneminde ger�ekle�n di§ ticaret tutarlan esas almm1§t1r. Endeks hesaplama

sma dahil edilen iilke say1s1 36'd1r. Reel efektif doviz kuru endekslerinin hesaplanmasmda kullamlan metodoloji, esas alman 
iilkeler, ag1rhkland1rma yontemi ve bu iilkelerin ag1rhklan i�in bkz. Sayg1h-Sayg1h-Y1lmaz (20 1 0) .  

TCMB tarafmdan haz1rlanan endekslerin hesaplanmasmda 201 0  y1lmda revizyona gidilmi§tir. Yap1lan giincelleme �ah§
malar1 sonucunda yiiksek gelirli iilkelerin di§ ticaretteki pay1 azalm1§, bunun neticesi ise, eski seriye oranla TL'nin daha reka
bet�i goriinmesi olmu§tur. 
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hklan her yil degi§mesine ragmen hesaplamada belirli bir donemin di§ ticareti esas almmakta ve 
sonraki yillarda bu temel yilm agirhklarmda bir degi§iklik yapilmamaktadir. Dolayisiyla di§ ti
carette onemi azalan iilkelerin paralan zaman ii;erisinde gerekenden daha fazla ag.rhk alabil
mektedir. ikinci olarak, iilkeler arasi fiyat diizeyi farkmi diizeltmekte kullamlacak fiyat endeksi
nin sei;imi, reel kur endeksini de onemli oli;iide etkileyebilmektedir. Ustelik hesaplanan standart 
fiyat endeksleri boyle bir amaca hizmet edecek yeterlilikten uzaktir. TUFE yalmz tiiketime yone
lik mal ve hizmet fiyatlarmdaki degi§imi yansitirken, UFE'de hizmet sektorii kapsam di§mda tu
tulmaktadir. Bu endekslerin iilkeler arasi fiyat farkhhklarmm oli;iilmesi gibi bir amai; ii;in olu§
turulmadigi dii§iiniildiigiinde, hesaplanan reel kur endekslerine de ihtiyatla yakla§mak dogru 
olacaktir. 

Rekabet giicii; mal ticareti kompozisyonu, ticarete konu mallarm ikame edilebilirligi, siya
si §artlar, hedef pazarlara yakmhk, ortak lisan, iiretimin yapisi, piyasalarm esnekligi, i§giiciiniin 
niteligi gibi biri;ok faktor tarafmdan belirlenen i;ok yonlii bir kavramdir. Bu baglamda reel kur 
endekslerini, bir iilkenin rekabet giiciiniin analiz edilebilecegi nihai gosterge olarak degerlendir
mek dogru olmaz. Ornegin reel kurlar degerlenirken iiretim maliyetleri daha hizh dii§mii§se iilke 
rekabet giicii kazamr. Reel doviz kuru endeksi, rekabet giiciiniin mutlak bir gostergesi olmaktan 
i;ok, diger faktorlerin yanmda, fiyat ve maliyet unsurlanm etkileyen bir degi§ken olarak goz 
oniinde bulunduruldugunda anlam kazamr.102 

Reel kur endekslerinin kullammmda yapilan bir diger hata, bu endekslerin, kur seviyesinin 
iktisadi temeller ile uyumuna ili§kin bir gosterge olarak degerlendirilmesidir. Endeksin yiikselme
si mutlaka TL'nin a§m degerlendigi anlamma gelmeyecegi gibi reel doviz kuru endeksi goz oniin
de bulundurularak doviz kurlanmn bulunmasi gereken diizey hakkmda yapilacak yorumlar da 
iktisaden anlam ifade etmemektedir. Reel kur endeksleri, ideal kur diizeyinin tespit edilmesi degil, 
nispi deger degi§imlerinin oli;iilebilmesi ii;in geli§tirilmi§tir. 103 

2003 yilmdan giiniimiize, TUFE kullamlarak hesaplanmi§, geli§mi§ iilkeler ve geli§mekte 
olan iilkeler bazh reel efektif doviz kuru endekslerine Grafik 6.19'da yer verilmektedir. Kurlarm 
fiyatlara etkisi kademeli ve zaman gerektiren bir siirei; oldugundan, nominal kurlardaki degi§im
ler biiyiik oranda reel kur endeksine de yansimakta, boylece endeksler yiiksek oranda oynakhk 
sergilemektedir. Dikkat i;eken bir diger nokta, yiiksek ve orta gelirli iilkelere kar§i rekabet giicii
niin farkh seyretmesidir. Geli§mi§ iilkeler endeksinde uzun donemde yatay geli§im goriilmesine 
kar§m, geli§mekte olan iilkeler ii;in hesaplanan endeksin dii§ii§ egiliminde oldugu ve bu iilkelere 
kar§i rekabet giicii kazamldigi goriilmektedir. 

102 Rekabet giiciine etki eden diger faktorlerin dikkate almd1g1 endeks denemeleri de mevcuttur. Tiirkiye orneginde, 1 998-2008 
donemi ic;;in  rekabet giiciinii daha geni� bir perspektiften degerlendiren bir c;;ah�ma ic;;in bkz. Y1lmaz (2008 ) .  

103 Reel doviz kurunun uzun vadede duragan olup olmad1gma ili�kin yaptlan i;:ah�malarm b ir  ozeti ii;:in bkz. Froot - Rogoff 
( 1 994) .  
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GRAFiK 6.19 
TOFE Kullamlarak HesaplanD111 Reel Efektif Doviz Kuru Endeksleri (2003=100) 
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TOFE - Geli§mekte olan iilkeler bazh reel efektif doviz kuru 

TOFE - Geli§mi§ iilkeler bazh reel efektif doviz kuru 

Kaynak: TCMB. 

VERiYE ERi�iM 

Odemeler Dengesi 
Odemeler Dengesi Tablosu TCMB tarafmdan ayhk olarak, referans donemin bitiminden yakla
§lk alt1 hafta sonra, analitik sunum ve aynnt1h sunum olmak iizere iki farkh ayrmt1 diizeyinde ya
y1mlanmaktadir. Gei;mi§ donem istatistikleriyle beraber en giincel verilere TCMB'nin www.tcmb. 
gov.tr ana sayfasmda istatistikler I Odemeler Dengesi ve ilgili istatistikler I Odemeler Dengesi is
tatistikleri ba§hgmdan ya da TCMB'nin veri dag1t1m sistemi olan http://evds.tcmb.gov.tr/ sayfa
smdan ula§ilabilir .104 

Odemeler dengesi verileri s1k giincellenen gostergeler arasmda yer almaktadir. TCMB'nin 
Odemeler Dengesi istatistikleri Revizyon Politikas1'na gore ayhk veriler yay1mlamrken k1sa vade-

104 1 975 ytlma kadar Maliye Bakanhg1 tarafmdan haz1rlanan odemeler dengesi istatistikleri bu tarihte TCMB rarafmdan derlen
meye ba§lanm1§t1r. 1 975-1 983 ytllan i�in yalmz ana kalemler itibanyla mevcut olan istatistiklerin haz1rlanmas1 ve sunumun
da 1 984 y1lmda kapsamh degi§ikliklere gidilmi§tir (bkz. Kocamanoglu ( 1 990)) .  Benimsenen yeni yontem �er�evesinde 1 984-
1 99 1  donemi i�in y1lhk olarak haz1rlanan istatistikler 1 992 y1hndan bu yana ayhk olarak yay1mlanmaktad1r. TCMB'nin elek
tronik veri dag1t1m1 sisteminden, 1 984 y1hndan giiniimiize kadar odemeler dengesi istatistiklerine ula§ilabilmektedir. 
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Ii di§ bor�lar ile ozel sektoriin uzun vadeli di§ borcuna ili§kin veriler 2002 y1lma kadar geriye do
niik olarak giincellenebilmekte, diger kalemlerde ise cari yil ve bir onceki yilm ayhk verilerinde re
vizyon yapilabilmektedir. 105 Arahk ay1 verileri yay1mlamrken ise tiim kalemlerde son be§ yilm ve
rileri giincellenebilmektedir. Bunlarm dt§mda yap1lan giincellemeler kullamcilara aynca duyurul
maktad1r. 106 

tnuslararas1 Yatmm Pozisyonu 
Uluslararas1 yatmm pozisyonunun tablosunun gosterge niteligindeki sonu�lan TCMB tarafmdan 
ayhk olarak, referans donemin bitiminden yakla§tk yedi hafta sonra yay1mlanmakta, kesin veriler 
ise kullamc1lara y1l sonlan itibanyla sunulmaktad1r. Ge�mi§ donem verilerine www .tcmb.gov.tr 
sayfasmda istatistikler I Odemeler Dengesi ve ilgili istatistikler I Uluslararast Yatmm Pozisyonu 
ba§hgmdan ula§1labilir. TCMB tarafmdan Uluslararas1 Yatmm Pozisyonu tablosuyla birlikte yurt 
i�inde yerle§ik ki§ilerin portfoy yatmmlarmm ayrmtilan, yabanc1larm hisse senedi yatmmlarmm 
sektorel dag1hm1, yabanc1larm dogrudan yatmmlanmn sektorel ve cografi kmhm1, ozel sektoriin 
yurt d1§mdaki saglad1g1 kredilerin bor�lu ve alacakh bazmda kmhm1 gibi diger baz1 onemli bilgi
lere de yer verilmektedir. 

Yurt dt§mda yerle§ik ki§ilerin miilkiyetindeki hisse senedi ve devlet i� bor�lanma senedi bil
gileri aynca haftahk olarak TCMB'nin www.tcmb.gov.tr/ sayfasmdaki istatistikler I Parasal ve 
Finansal istatistikler I Haftaltk Menkul Ktymet istatistikleri ba§hgmda yay1mlanmaktad1r. 

Tiirkiye'nin Di§ Borcu 
Tiirkiye Briit Di§ Bor� Stoku Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan �eyreklik donemlerde, her donemin 
son i§ giiniinde a�1klanmaktad1r. En giincel verilerle beraber ge�mi§ donem istatistiklerine http:// 
www.hazine.gov.tr sayfasmda istatistikler I Kamu Finansmanz istatistikleri I Turkiye Dt§ Borf is
tatistikleri sayfasmdan ya da Hazine Miiste§arhg1 veri dag.t1m sistemi olan https://hmvds.hazine. 
gov.tr/ sayfasmdan ula§ilabilir. K1sa vadeli bor� stoku ve ozel sektor bor� stoku bilgileri TCMB ta
rafmdan, uzun vadeli kamu bor� stoku verileri ise Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan takip edilmekte, 
ancak biitiin bu veriler Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan biitiinle§tirilerek yay1mlanmaktad1r. 

Ozel sektoriin di§ bor�lan TCMB tarafmdan da k1sa ve uzun vade kmhmmda aynca der
lenmekte ve ii�er ayhk donemlerde yay1mlanmaktad1r. TCMB'nin k1sa vadeli di§ bor� verileri, 
yurt d1§1 yerle§iklerin Tiirkiye'deki doviz tevdiat hesaplarmdaki paralar ve diger mevduatlar ile fi
nansal olmayan kurumlann ticari kredilerini ( ithalat bor�lan vb. ) kapsamad1gmdan, Hazine 
Miiste§arhg1 verilerine gore daha dii§iik ger�ekle§mektedir. (Uzun vadeli di§ bor� verileri arasm
da ise fark bulunmamaktadir. )  istatistiklere www.tcmb.gov.tr sayfasmda istatistikler I Odemeler 

105 Odemeler Dengesi istatistikleri Revizyon Politikas1, TCMB www.tcbm.gov.tr 
106 Rutin giincellemeler d1§mda gerc;ekle§en giincellemelere iirnek olarak, Eurostat ve Diinya Turizm Orgiitii'niin turizm istatis

tikleri metodolojisinde yapt1g1 yeniliklere paralel olarak turizm gelir ve giderlerinin hesaplanmasmda yap.tan degi§iklikler iir
nek giisterilebilir. Bu verileri derlemek iizere T01K tarafmdan diizenlenen anketlerde 2013  y1lmda degi§ikl ige gidilmi§, buna 
paralel olarak 200 1 -201 2 diinemine ait veriler geriye dogru giincellenmi§tir. 
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Dengesi ve llgili lstatistikler I Ktsa Vadeli Dt§ Borf lstatistikleri ya da Ozel Sektoriin Yurt Dt§tn
dan Sag/adtgt Kredi Borcu ba§hklarmdan ula§ilabilir. 

Uluslararas1 ol�ekte dt§ bor� istatistiklerine eri§im saglayan bir veri kaynagi ise Diinya Ban
kasi ve IMF'nin ortak �ah§mas1 ile kullamc1lara sunulmaktadir. Aralarmda Tiirkiye'nin de bulun
dugu 50'nin iizerinde iilkenin dt§ bor� istatistikleri bu iki kurum tarafmdan derlenerek http://da
tatopics.worldbank.org/debt/qeds sayfasmda yay1mlanmaktad1r. 

Tiirkiye Net Di§ Bor� Stoku da yine Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan �eyreklik donemlerde, 
her donemin son i§ giiniinde a�1klanmaktad1r. Giincel veriler ile ge�mi§ donem istatistiklerine 
http://www .hazine.gov.tr sayfasmda lstatistikler I Kamu Finansmant lstatistikleri I Turkiye Dt§ 
Borf lstatistikleri sayfasmdan ya da Hazine Miiste§arhgi veri dagit1m sisteminden (https://hmvds. 
hazine.gov. tr/) ula§ilabilir. 

Di§ Ticaret 
01§ ticaret istatistikleri TOiK tarafmdan ayhk olarak, referans donemin bitiminden yakla§tk bir 
ay sonra haber biilteni ile duyurulmaktad1r. Ge�mi§ donem verilerine ve en son haber biiltenine 
http://www .tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1 046 sayfasmdan ula§ilabilir. Veriler daha sonra re
vize edilebilmekle birlikte revizyon oranlan genelde dii§iik diizeydedir. 

Dt§ ticarete ili§kin ge�ici veriler referans ay1 takip eden ilk i§ giinii Giimriik ve Ticaret Ba
kanhg1 tarafmdan da yay1mlanmaktad1r. Kesinlik ta§1mamakla birlikte olduk�a erken tarihte ya
y1mlanan bu verilere www .gtb.gov.tr/yayinlar/gecici-dis-ticaret-verileri adresinden ula§ilabilir. 

Dt§ ticaret istatistikleri i�inde kapsanmayan bavul ticareti verileri, TOiK tarafmdan diizen
lenen Bavul Ticareti Anketi ile aynca derlenmekte ancak yay1mlanmamaktad1r. Bu verilere, 
TCMB tarafmdan yay1mlanan odemeler dengesi tablosundan ula§1labilir. 

Tiirkiye ihracat�1lar Meclisi'nce derlenen ihracat istatistikleri http://www .tim.org.tr sayfa
smda lhracat I ihracat Rakamlart ba§hgmda yay1mlanmaktad1r. Bu veriler yalmz resmi TOiK ve
rileri yay1mlanana kadar gosterge degeri ta§tmakta ve bu tarihten sonra TOiK verilerine uygun 
olarak giincellenmektedir. 

Diinya genelindeki dt§ ticaret istatistiklerini yay1mlayan kurulu§lar arasmda Birle§mi§ Mil
letler ve Diinya Ticaret Orgiitii one �1kmaktad1r. Birle§mi§ Milletler'in di§ ticaret veri tabam olan 
http://comtrade.un.org/db/ sayfasmdan her bir iilke ile diger biitiin iilkeler arasmda ger�ekle§en 
dt§ ticaret biiyiikliiklerine ula§ilabilmekte, Diinya Ticaret Orgiitii'niin http://stat.wto.org/Home/ 
WSDBHome.aspx?Language=E sayfasmdan ise bu orgiite iiye iilkelerin ayrmt1h di§ ticaret verile
rine eri§im saglanabilmektedir. Oye iilkelerin beyanlan esas ahnarak haz1rlanan bu istatistiklerde 
sayfa 260'ta bahsedilen tiirde tutars1zhklar goriilebilmektedir. 

Di§ Ticaret Endeksleri ve Dt§ Ticaret Hadleri 
Dt§ Ticaret Birim Deger Endeksleri ve Dt§ Ticaret Miktar Endeksleri TOiK tarafmdan ayhk ola
rak derlenerek, referans donemin bitiminden yakla§tk 5-6 hafta sonra haber biilteni ile duyurul-
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maktad1r. Ge�mi§ donem verilerine ve en son haber biiltenine http://www .tuik.gov.tr/PreTablo. 
do?alt_id=1 054 sayfasmdan ula§ilabilir. 

Genel ihracat ve ithalat endekslerinin yanmda TOiK tarafmdan sektor bazmda alt endeks
ler de haz1rlanmakta, aynca yukanda belirtilen sayfada mevsim ve takvim etkisinden armdmlmt§ 
dt§ ticaret miktar endekslerine de yer verilmektedir. 

Dt§ ticaret hadleri, ihracat birim deger endeksinin ithalat birim deger endeksine boliimiiy
le elde edilir. Ge�mi§ donem verilerine yine aym sayfadan ula§ilabilir. 

Reel Efektif Doviz Kuru 
Reel efektif doviz kuru endeksi TCMB tarafmdan ayhk olarak hesaplanarak yay1mlanmaktad1r. 
Kapsama alman iilkeler ve kullamlan fiyat endeksi bazmda 9 farkh endeks haz1rlanmaktadir. 
Ge�mi§ donem verilerine www.tcmb.gov.tr/ sayfasmdaki istatistikler I Doviz Kur/art I Reel Efek
tif Doviz Kuru ba§hgmdan ya da http://evds.tcmb.gov.tr adresinden ula§1labilir. Reel efektif do
viz kuru endekslerinin ozellikle son donem verileri, yap1lan giincellemelerle degi§ebilmektedir. 

BIS tarafmdan da, i�lerinde Tiirkiye'nin de bulundugu 61 iilke i�in reel efektif doviz kuru 
endeksleri haz1rlanmaktad1r. 1994 y1lma kadar geri giden ve ayhk olarak yay1mlanan verilere 
http://www.bis.org sayfasmda Statistics I Effective Exchange Rates ba§hgmdan ula§ilabilir.107 

107 BIS'in kulland1g1 metodoloji i,.in bkz. Klau - Fung (2006) .  





YEDINCI BOLOM 

Kamu Ekonomisi 

D evletin ekonomi iizerinde ne derece aktif politikalar izlemesi gerektigi�� ili§kin tartt§malar, 
iktisadi dii§iince i�erisinde temel aynm noktalarmdan birini olu§turur. Uzerinde tartt§rna ol

rnayan konu ise, gerek karar alma siire�lerinin niteligi, gerek bu kararlan uygularna kanallan ve 
gerekse ekonorninin biitiiniine ili§kin kaynak ve gelir dag1hmm1 etkilerne giicii ile devletin, firrna 
ve hanehalk1 gibi diger iktisadi birirnlerden farkh yonternlerle incelenrnesi gerektigidir. 

Siyasi anlamda devlet, biirokratik diizen i�inde orgiitlenrni§ idari yaptlar biitiiniinii ifade 
eder. Bu anlarnda devlet iktisadi aktorler arasmda hi� §iiphesiz en biiyiik ve en etkili kururndur. 

20. yiizy1l ba§larma kadar daha �ok karnu harcarnalarmm finansrnam ve vergilendirrne so
runlarma odaklanan iktisat�1lar, sosyal devlet anlay1§1mn geli§rnesi ve karnunun ekonorni i�inde
ki etkinliginin geni§lernesiyle beraber, daha biitiinciil bir bakt§ a�lSlyla, kamu kesirni kararlarmm 
ekonorninin biitiinii iizerindeki etkisine odaklanrnaya ba§lamt§ttr. Ozellikle ge�en yiizy1lm ikinci 
yansmda gelir dag1hm1, i§sizlik, kalkmrna ve iktisadi dalgalanrnalarm yurnu§at1lrnas1 gibi konu 
ba§hklarmda devlete yiiklenen gorevler ile siyasi ortarndaki degi§irnler gibi faktorler, hem karnu
nun ekonorni i�indeki ag1rhgmm artrnasm1 beraberinde getirmi§, hem de karnu ekonomisine ili§
kin teknik tartt§rnalan on plana �1karrn1§ttr. 1  Ekonornide devleti kii�iiltme soylerni s1k s1k dile ge
tiriliyor olsa da uzun donernli egilim ha!a karnu ekonomisinin biiyiirnesi yoniindedir. 

Devleti ekonominin diger aktorlerinden ayiran ve kamu ekonomisini ayn bir ba§hkta ince
lemeyi gerekli k1lan ozellikler kabaca ii� grup altmda ozetlenebilir. 

Oncelikle devlet, iktisadi ili§kileri de tamrnlayan hukuk diizeninin kurucusu ve i§leticisi 
olarak iktisadi sisternin belirleyicisi olma ozelligini ta§tr. Devletler, siyasi ortam i�indeki gii�leriy
le orant1h olarak, iktisadi hayatm i§leyi§ine temel te§kil eden hukuk diizenini belirleme giiciine sa-

1 Giiran-Oguz (20 1 0) .  
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hip olmakla, ekonomi i�indeki diger aktorlerden aynhrlar. Ekonominin i§leyi§ini belirleyen yasal 
ve kurumsal �er�eve, siyasi gii� ve biirokratik organizasyon tarafmdan §ekillendirilir. Buna kar§m 
§irketler ve ekonomideki diger ki§iler, devlet tarafmdan olu§turulmu§ hukuk diizeni ve iktisadi 
sistemin sm1rlan i�inde faaliyetlerini yiiriitiirler. Bu anlamda kamu kesiminin karar alma siireci, 
ozel kesimin kar§ila§ttgmdan daha farkh sm1rlamalara tabidir. 

Kamunun iktisadi faaliyetlerinin ayn incelenmesini gerektiren diger husus, kamunun gelir 
ve harcama a�1smdan ekonomi i�indeki hacimsel biiyiikliigiidiir. Ag1rhg1 iilkeden iilkeye degi§se 
de devletin iktisadi faaliyet i�inde en biiyiik paya sahip birim oldugu ger�egi biitiin iilkeler i�in ge
�erlidir. Tiirkiye'de de milli gelir i�inde toplam harcamalarm yakla§1k % 1 5'i devlet tarafmdan 
ger�ekle§tirilmekte, kamunun toplam istihdam i�indeki pay1 ise % 1 0'u bulmaktadu. Bu oransal 
biiyiikliik kamunun iktisadi kararlarma, toplam talep, istihdam, tasarruf ve yatmm gibi makro 
ol�ekteki parametreleri tek ba§ma etkileme giicii kazandtrmaktad1r. 

Nihayet kamu kesimini ozel sektorden ayuan son nokta, devletin iktisadi kararlanm piya
sa mekanizmas1 i�inde degil, politik onceliklere gore belirliyor olmas1du. Kamu kesiminin hedef
leri ve bu hedeflere ula§mak i�in kullamlan yontemler, ozel kesimden kalm �izgilerle aynhr. Dev
let ne ozel sektor firmalan gibi kar hedefler, ne de tiiketiciler gibi mevcut biit�esiyle azami fayda 
elde etmeyi ama�lar. Bunun yerine devletin iktisadi kararlanm yonlendiren giidii, �ogu zaman �e
§itli siyasi �1karlarm bir bile§imiyle tammlanan kamu yaran kavram1d1r. 

iktisadi hayat i�inde devletin varhgma neden ihtiya� duyuldugu iktisat�1lar arasmda ayn 
bir tartt§ma konusudur. Kamunun ekonomiye dahil olmasma gerek�e olarak, piyasalarm her za
man etkin �ah§mad1g1 iddias1 (piyasa aksakhklan) ve adil bir toplumsal hayat i�in siyasi giiciin ge
lir dag1hmma miidahalesine ihtiya� duyuldugu gorii§ii one �1kmaktadu. Bu anlamda piyasalarm 
etkin olmad1g1 durumlarda devletin piyasalara dogrudan ya da dolayh miidahalesiyle toplum ge
neli i�in daha optimal bir noktada denge saglanabilecek, diger taraftan transfer harcamalan yo
luyla daha adil bir gelir dag1hmma ula§ilabilecektir. 

Piyasa aksakhg1 baglammda kamuya yiiklenen en temel gorev ozel sektorce saglanmas1 
miimkiin olmayan "kamu mallan"mn iiretimidir. Kamu mallan ya da kamu hizmetleri genelde, te
ker teker ki§iler yerine toplumun biitiiniiniin yararland1g1, boliinmez sosyal fayda saglayan iiriin ve 
hizmetler olarak tammlamr. Kamu mallarmm temel ozelligi, bir kere iiretildiklerinde kimsenin bu 
mallarm tiiketiminden ahkonamamas1du. Aynca bir ki§inin kamu malmdan yararlanmas1, maim 
miktanm azaltarak digerlerinin de o mah kullanmasma engel olmaz. (Kamu mallan i�in en s1k veri
len ornekler olan sokak aydmlatmas1 ve ulusal savunmamn yanmda adalet hizmetleri, yasama faa
liyetleri, di§ ili§kiler, kamu saghgma yonelik faaliyetler de belli ba§h kamu hizmetleri olarak suala
nabilir. ) Bu ozellikler kamu mallarmm piyasada fiyatlanmas1m engellemekte, ihtiya� duyulan bu 
mallarm iiretilmesi i�in devletin miidahil olmas1 geregi dogmaktad1r. Bu tiir mallar a�1k�a toplum
sal hirer ihtiya� olmakla birlikte ozel sektor bunlan iiretmeyecektir zira kimse herkesin ortak kulla
mmmdaki bir hizmetin kar§1hgim odemek istemeyecektir. Bu hizmetlerin maliyeti, hizmetten yarar
lanandan tahsil edilemeyeceginden, kamu mallarmm devlet tarafmdan temin edilmesi zorunludur. 
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Piyasadaki diger mallarm hangi miktarda iiretilecegi ve hangi fiyattan satilacagi arz ve talebe gore 
piyasada belirlenirken, kamu hizmetlerinin iiretim miktan siyasi siire\ler sonunda netlik kazamr. 

Uygulamada ise devletin iktisadi faaliyetlere kat1hm1 saf kamu mallan ile smirh kalmamak
ta, piyasalann her zaman etkin \ah§mad1g1 gerek\esine dayanarak, ozel sektoriin iiretebilecegi 
pek \Ok iiriin ve hizmetin iiretimi de kamu kurulu§larmca ger\ekle§tirilmektedir. 

Ozel sektoriin yatmm ve i§letme a\1smdan yetersiz kald1g1, kamunun ozel sektore gore ta
bi iistiinliigiiniin bulundugu ya da ozel sektoriin kar temelli yakla§lffilDID toplum refah1yla Ortii§
medigi durumlarda, iiretilecek iiriin saf kamu mah olmasa da iiretimde devletin devreye girmesi 
soz konusu olabilir. Ornegin dogal tekel olarak adlandmlan, kurulu§ maliyetinin ozel sektor ta
rafmdan kar§1lanamayacak kadar yiiksek oldugu sektorlerde bu tiir yatmmlarm devlet tarafmdan 
yap1lmas1 yaygm bir uygulama olarak kar§1m1za \1kmaktad1r. Niikleer santral yap1mmm devlet\e 
iistlenilmesi bu duruma ornek gosterilebilir. Yine Cumhuriyet'in ilk y1llarmda kamu iktisadi te
§ebbiislerinin olu§umuna yonelik devlet kesiminin \abalan da bu kapsamda degerlendirilebilir. 

Piyasa aksakhklarmm bir diger ornegini ise d1§sal fayda ve maliyete sahip mal ve hizmetler 
olu§turur. Bu tiir mallarm iiretim maliyeti ile iireticiye getirisi arasmda uyumsuzluk bulundugun
dan, kaynaklarm optimal dag1hm1 adma, bunlarm ozel sektor yerine kamu tarafmdan iiretilmesi 
giindeme gelebilmektedir. Ornegin bula§1c1 bir hastahga kar§1 a§1lama, a§I yap1lan ki§iye fayda 
saglamakla kalmamakta, genel toplum saghgma da hizmet etmektedir. Bu tiir di§sal fayda sagla
yan faaliyetler \Ogu zaman ozel sektore b1rak1lmaz ve devlet tarafmdan iistlenilir. 

Bu gerek\elerin d1§mda, ornegin devlete gelir saglama ya da istihdam yaratma amac1yla da 
kamuya ait iktisadi i§letmeler kurulmas1 soz konusu olabilmektedir. Tiirkiye'de de Tiirkiye Seker 
Fabrikalan A.S. ya da Tiirk Hava Yollan gibi kurulu§lar kamuya ait olmalarma ragmen kar ama
c1yla faaliyet gostermekte ve diger ozel sektor firmalanyla rekabet etmektedirler. Kamu ekonomi
sinin sm1rlan kamu mah iiretimi kriterine gore \izildiginde kamu ekonomisinin bir par\as1 olama
yacak bu kurulu§lar, miilkiyet penceresinden bak1ld1gmda devlet kesiminin bir par\as1 olarak de
gerlendirilir. 

Devletin ekonomideki rolii, donemin iktisadi bak1§ a\1sma paralel olarak zaman i\inde de 
degi§ebilmektedir. Ornegin bir tarihe kadar devlet tekelinde olan ve kamu hizmeti olarak goriilen 
televizyon ve radyo yay1m, ge\en zamanla birlikte bu ozelligini yitirmi§ ve hem kamu hem de ozel 
sektor tarafmdan ger\ekle§tirilen, piyasa ko§ullarma tabi bir hizmet tiirii haline gelmi§tir. 

Mal ve hizmet iiretimi d1§mda devletin ekonominin i§leyi§ine dogrudan bir diger miidaha
lesi transfer harcamalan yoluyla ger\ekle§ir. Kamunun, kar§1hgmda bir mal ya da hizmet ahm1 ol
maks1zm yapt1g1 odemeler transfer harcamas1 olarak adlandmhr. Satm alma giiciiniin ki§iler ve 
sosyal sm1flar arasmda el degi§tirmesine hizmet eden bu tiir odemeler, genelde adaletli bir gelir 
dag1hmm1 temin ederek toplumsal refahm artmlmas1 hedefiyle ger\ekle§tirilir. Gelir diizeyi artt1k
\a sahip olunan gelirin marj inal faydas1 azalacagmdan, transfer odemelerinin dii§iik gelirli lere 
saglayacag1 fayda, bu odemelerin yap1lmas1 i\in varhkh kesimden tahsil edilen vergilerin yarata
cag1 rahats1zhktan daha biiyiik olacaktir. Dolay1s1yla gelir dag1hmm1 diizeltmek i\in at1lan ad1m-
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lar, toplam refah1 artmc1 mahiyettedir ( bkz. Gelir Dagtltmt) .  \;ag1m1zda devletin firsat e§itligi ya
ratmada sorumluluk iistlenmesi gerektigi kabul gormekte ve buna bagh olarak kamu biit�eleri bii
yiik oranda gelirin yeniden dag.hmm1 hedefleyen politika ara�lan olarak goriilmektedir. 

Kamu hizmetlerine yapilan harcamalarm temel finansman kaynag1 olan vergiler ise kamu 
ekonomisinin diger boyutunu olu§turur. Vergi sisteminin temel gorevi kamu hizmetlerinin ger�ek
le§tirilmesi i�in gerekli finansmam saglamak olmakla birlikte, vergilendirme, kamuya kaynak ya
ratma i§levinin otesinde, fertlerin refah1m, iiretim yap1sm1, tiiketim tercihlerini ve genel olarak 
ekonominin i§leyi§ini etkileyen geni§ bir politika alamd1r. 

Y akm ge�mi§te kamu a�1klarmdan ve buna bagh enflasyonist ortamdan �ok �ekmi§ olan 
Tiirkiye i�in kamu hesaplarmm takibi ayn bir oneme sahiptir. Cumhuriy�t doneminde belirli ara
hklarla ya§anan bor� sorunlarmm hat1ras1 belleklerdeki yerini korurken, Tiirkiye'nin Cumhuriyet 
oncesi tarihi de ag1r kamu bor�larmm izlerini ta§1r. Buna bagh olarak, kamu kaynaklarmm ne de
rece sosyal verimlilik ilkelerine uygun, ne derece etkili ve verimli bir §ekilde elde edilip kullamld1-
g1, kamuoyunun da ilgisini �ekmektedir. Devletin iktisadi kararlarmdaki §effafl1k, yalmz bu me
rak1 gidermeye hizmet etmez, bunun yanmda kamu giiciiniin kotiiye kullamlmas1m engelleme, 
bor�lanma maliyetini dii§iirme, finans piyasalarmda istikran saglama ve beklenmeyen §Oklara da
yamkhhk gibi a�ilardan da hayatidir. 

Kamu istatistiklerinin Tiirkiye'de yakm zamana kadar, iktisadi istatistikler arasmda ihmal 
edilmi§ bir grubu te§kil ettigi ileri siiriilebilir. 2001 yilmdaki kriz, devlet hesaplarmda §effafl1k il
kesinin ihlal edilmesinin, telafi edilmesi gii� sonu�lar yaratan bir sorun olduguna dair pahah bir 
ders olmu§tur.2 Belki biraz da bu ders sayesinde, mali disipline ne derece riayet edildigi bugiin, 
ge�mi§e oranla daha yakmdan takip edilebilmektedir. 

Tiirkiye'de kamuya ait gostergelerin ayrmt1larma ge�meden once devletin iktisadi boyutu
nun kurumsal yap1smm netle§tirilmesi gerekmektedir. 

TORKiYE'DE KAMU KESiMi 
Diger biitiin iktisadi aktorler gibi devletler de gelir ve gider yarat1c1 i§lemler yapar, varhk sahibi 
olur ve bor�lamr. Teorik olarak devletin biitiin gelirlerinin topland1g1, giderlerinin kaydedildigi, 
devletin ta§1mr ve ta§mmaz mallarmm yonetimini ger�ekle§tiren, alacak ve bor�larmm takibini 
yapan fonksiyon "hazine" olarak adlandmhr. Devletin mali varhklarmm sahibi, devletin hak ve 
yiikiimliiliiklerinin temsilcisi ve idarecisi, kamu gelir ve giderlerinin diizenleyicisi olarak gorev ya
pan hazine, bu anlamda devlet tiizel ki§iliginin mali yoniinii temsil eder. 

Genellik ilkesi geregi gelir ve gider yonetiminin tek elden yiiriitiilmesi esas olmakla birlik
te, idari gerek�elerle Tiirkiye'de devletin gelir, gider, bor� ve varhk yonetimi faaliyetleri �e§itli ku
rumlar arasmda bolii§tiiriilmii§tiir. Hazinenin �e§itli fonksiyonlan ve bu fonksiyonlardan sorum
lu kamu kurulu§}an §U §ekilde ozetlenebi}ir: 

2 2001 krizi iincesi kamu at;1klarmm gorev zarar1 ad1 altmda kamu bankalarmm hesaplarmda sakland1g1, ancak krizden sonra 
kamuoyunun giindemine gelmi�ti. 
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Tiirkiye'de kamu gelirlerinin toplanmasmdan sorumlu birim Maliye Bakanhg1'dir. Mer
kezi yonetim gelirleri Maliye Bakanhg1'na bagh Gelirler Gene! Miidiirliigii ve Giimriik Miiste§ar
hg1'na bagh Giimriikler Genel Miidiirliigii'nce tahsil edilir.3 Biit�enin haz1rlanma ve uygulanma 
siire�leri de yine Maliye Bakanhgi tarafmdan yiiriitiiliir. 

Merkezi yonetim tarafmdan tahsil edilmi§ kamu fonlarmm yonetimi Hazine Miiste§arhg1 
sorumlulugundad1r. Tahsilatm ardmdan devlet adma gelir kaydedilen biitiin fonlar ve alman 
bor�lar Hazine'nin bankalardaki hesaplarma girer. Merkezi yonetim tarafmdan taahhiit edilen 
odemeler de, yine Hazine Miiste§arhgi'mn hesaplarmdan hak sahiplerine odenir. Devletin biit�e 
harcamalan i�in ihtiya� duyulan paray1 gereken zamanda ve yerde yetkililerin kullammma sun
makla gorevli olan Hazine Miiste§arhg1, bu anlamda devletin veznedan i§levini gormektedir.11 
Merkezi yonetimin biitiin gelir ve giderlerinin tek bir merkezde toplanmas1 ve burada yonetilme
si, hem belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmesini engeller hem de kamu gelir ve giderleri
nin zaman ve mekan boyutunda uyumlula§tmlmasm1 saglar. Bu anlamda Hazine, merkezi yone
timin nakit akt§tm diizenleme gorevini iistlenmektedir. 

Nakit akt§mt izlemenin otesinde, devlet giderlerinin gerektirdigi nakdi saglamak ve yonet
mek gibi hazine i§lemleri ile kamu finansmamna ili§kin faaliyetleri yiiriitmek de Hazine Miiste§ar
hg1'nm gorevleri arasmda yer almaktad1r. Merkezi yonetimin nakit varhklan ile finansal varhkla
rmm yonetimi Hazine Miiste§arhgi tarafmdan ger�ekle§tirildigi gibi, merkezi yonetimin bor�lan� 
ma programmm haz1rlanmas1, bor�lanma ve bor� geri odeme i§lemlerinin ger�ekle§tirilmesi gibi 
faaliyetler de Hazine'nin sorumlulugundad1r. 5 

Merkezi yonetimin finansal varhk ve yiikiimliiliikleri Hazine tarafmdan takip edilirken, 
kamuya ait ta§mmaz mallar Maliye Bakanhg1'na bagh Milli Emlak Genel Miidiirliigu'niin sorum
lulugundad1r.6 Bu varhklann yonetimi Hazine Miiste§arhg1'nm yetkisinde olmamasma ragmen 
genel biit�e kapsammdaki kamu idarelerine ait ta§mmazlar tapuya Hazine adma kaydedilir. (Di
ger kamu idarelerine ait ta§mmazlar ise tiizel ki§ilikleri adma tapu sicilinde tescil olunur. ) Ta§tntr 
varhklar ise ilgili kamu idaresinin sorumlulugundad1r. 

Hazine fonksiyonunun ifasmdaki idari i§ boliimiine paralel olarak, kamu ekonomisine ili§
kin istatistikler de farkh kurumlar tarafmdan derlenmekte ve yay1mlanmaktad1r. Genel biit�e 
kapsammdaki idarelerin mali istatistiklerinin derlenmesi Maliye Bakanhg1'mn sorumlulugunda-

3 Mahkemeler, tapu idareleri ve noterler tarafmdan da t;e§itli hart; ve resimler tahsil edilmektedir. (Egilmez ( 1 997), s. 47-52) 
Bunun di§mda baz1 vergilerde devlet vergiyi dogrudan vergi bor,.lusundan degil, vergi sorumlusu olarak adlandmlan, vergi
yi bor,.ludan tahsil ederek devlete odemekle yi.iki.imli.i ki§ilerden tahsil eder. Stopaj ile KDV, OTV gibi dolayh vergiler, arac1 
kullamlarak tahsil edilen bu ti.ir vergiler arasmdad1r. 

11 Merkezi yonetimin tahsilat ve odemeleri, "tek hazine hesab1" olarak adlandmlan bir sistem ile ger,.ekle§tirilir. Hazine'nin 
Merkez Bankas1'nda, ii ve H,.elerdeki her bir defterdarhk ve mal mi.idi.irli.igi.ini.in de o ii veya il,.edeki T.C. Ziraat Bankas1'nda 
hesaplari bulunur. Defterdarhk ve mal mi.idi.irli.iklerince tahsil edilen gelirler bu hesaplarda toplamr. Bu gelirler yine o bolge
de yap1lan harcamalar i,.in kullamlmakta, bolgesel gelir ya da gider fazlas1 ise belirli donemlerde Hazine hesab1yla netle§tiril
mektedir (bkz. Egilmez-Kumcu (2005), s. 44-53) .  

5 Egilmez ( 1 997), s. 1 9-23. 
6 Bulutoglu (2004),  s. 1 55-1 58 .  
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d1r. Bu baglamda, kamu hesaplarmdan derlenen kamunun gelir ve giderlerine ili§kin istatistikler, 
Muhasebat Genel Miidiirliigu'nce ayhk olarak kamuoyu ile payla§dmaktad1r. Genel yonetimin fi
nansal bor�larma ili§kin istatistikler ise Hazine Miiste§arhgi'nm sorumluluk alamndad1r. Hazine
nin nakit dengesi ve kamu bor�lanmas1m kapsayan, kamunun finansal pozisyonunu i�eren ista
tistikler de yine Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan ayhk olarak yay1mlamr. 

iktisadi bak1§ a�ISlyla devlet �ogu zaman yekpare bir biitiin gibi ele ahmyor olsa da, ger
�ekte kamu kesimi, yetki ve sorumluluklarma gore ayn§tmlm1§ pek �ok kurumd!ln olu§an karma
§Ik bir yap1dir. Gelir kaynaklan, harcama tiirleri ve uygulamalarmm iktisadi hayata etkileriyle 
farkhhk gosteren bu kurumlar, yasal statiilerine gore belirli ba§hklar altmda gruplandmlarak in
celenebilir. 

Bu anlamda Tiirkiye'de, kamu kesimi dahilinde degerlendirilen yap1lar, �ekil 7.1 'de ozet
lenmektedir. Bu §ablon, "Tiirkiye'de devlet nedir" sorusunun ozet ve fakat kapsaylCl bir cevabm1 
vermektedir. 7 

SEKiL 7.1 
Kamu Tiizel Ki1ileri 

. · . .. ·· · .. · .��1'}r�ti�·:··· . · . . · . ·  . . . . . .  :;. · · 

< �> ·  
. �t.i\ .•. 

·· . . ··· · ·m\ . 

�ekil 7.1 'de yer alan yapilar i�erisinde, devletin ana fonksiyonlanm i�ermekte olan merkezi 
yonetimi ayn bir yere koymak gerekir. Gene) biit�eli idareler, ozel biit�eli idareler ve diizenleyici 
ve denetleyici kurumlarm toplamm1 ifade eden merkezi yonetim, Tiirkiye'deki kamu kesiminin en 

7 Kamu tiizel ki§ileri arasmda say1lmasa da, en azmdan i;ogunluk hissesinin Hazine'de olmas1yla kamusal bir nitelik ta§iyan 
Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'm Para Bankac1hk  ve Finans ba§hgmda ayrica inceleyecegiz. 
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biiyiik par\asm1 olu§turmakta, bu kurulu§larm toplula§tmlm1§ biit\esini ifade eden merkezi yone
tim biit\esi ise kamunun iktisadi uygulamalanmn ve kamu yonetimi performansmm izlenebilece
gi temel kaynak niteligini ta§1maktad1r. Tiirkiye gibi merkeziyet\iligin gii\lii oldugu, kamu yone
timinin hiyerar§ik bir yap1 i\inde merkezi yonetime bagh oldugu iilkelerde merkezi yonetim biit
\esi, kamunun iktisadi politikalan hakkmda bilgi saglayan temel kaynaktir.8 

Merkezi yonetim biit\esine tabi olmayan, genel yonetim altmdaki diger kamu kesimi, ma
halli idareler, biit\e d1§1 fonlar, sosyal giivenlik kurumlan, i§sizlik sigortas1 ve cloner sermayeli ku
rulu§lardan olu§maktad1r. Kamu iktisadi te§ebbiisleri ise, kamu mah iiretmeyip, yalmz sermaye
lerinin Hazine'ye ait olmas1yla diger kamu kurulu§larmdan aynlmaktad1r. 

KAMU KESiMi iSTA TiSTiKLERi 
Tiirkiye'de kamu kesimi istatistikleri baglammda en yakmdan takip edilen gosterge, kamunun 
biiyiik boliimiinii olu§turan merkezi yonetimin gelir ve giderlerinin toplu halde izlenebildigi "mer
kezi yonetim biit\esi"dir. A§ag1da kamu kesimi istatistiklerinin incelenmesine merkezi yonetim 
biit\esi ve alt kalemleriyle ba§layacagiz. 

Merkezi yonetim biit\esinin tamamlay1c1s1 niteliginde olan bir diger tabfo ise "hazine nakit 
dengesi"dir. Hazine'nin bilfiil yapt1g1 odemeler ve tahsilatlar ile bor\ anapara tahsilatlar1 ve geri 
odemeleri sonucunda nakit mevcudunda ya§anan degi§imleri i\eren hazine nakit dengesi,- bu kap
sam1yla §irketler muhasebesindeki nakit ak1m tablosuna benzetilebilir. 

Merkezi yonetim d1§mdaki genel yonetime dahil diger kurumlar ise faaliyetlerini kendi biit
\eleri dahilinde yiiriitiirler. Bu kurulu§larm istatistikleri ilgili kurulu§lar tarafmdan aynca yay1m
lanmaktad1r. 

Kamu ekonomisi baglammda diger bir onemli gosterge grubu, kamunun bir biitiin olarak 
kamu d1§1 kesimle ili§kilerini ozetleyen gostergelerden olu§maktadir. Hem merkezi yonetim biit
\esi, hem de genel yonetim dahilindeki diger kurulu§larm biit\eleri, her bir kamu kurumunun 
diger kamu kurumlanyla yapt1g1 i§lemleri de i\erir. Ornegin mahalli yonetimlere hazine yard1-
m1 ad1 altmda aktanlan kaynaklar mahalli idarelerin biit\esinde gelir, merkezi yonetim biit\e
sinde ise transfer gideri olarak goriiniir. Devletin bir kurumu i\in gelir, diger bir kurumu i\in gi
der olan bu tiir i§lemler, ilgili kurum biit\esinde yer almasma kar§m kamu kesiminin bir biitiin 
olarak genel gelir ve giderlerini etkilemez. Bu \er\evede kamunun tamammm gelir-gider denge
sinin ozetlendigi gostergelere duyulan ihtiyac1 kar§1lamak iizere Kalkmma Bakanhg1 tarafmdan 
her y1l, "kamu kesimi genel dengesi" ve "genel devlet dengesi" olmak iizere iki tablo haz1rlan
maktad1r. 

Kamu ekonomisi kapsammda ele almacak son gosterge grubu ise kamu bor\luluguna ili§
kin yay1mlanan gostergelerdir. Bu boliimde ele alacag1m1z "merkezi yonetim bor\ stoku" yalmz 
merkezi yonetim bor\lanm gosterirken "AB tammh genel yonetim bor\ stoku" kamu kesiminin 

8 Ornegin ABD'de kamu gelirlerinin yakla§tk ii�e biri federe devletlerce toplamrken, Tiirkiye'de yerel yiinetimlerin gelirleri, 
toplam kamu gel irlerinin kabaca % lO'u seviyesindedir. 
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genel bor�lulugunu kapsamaktad1r. Yine kamu bor�lulugu kapsammda inceleyecegimiz bir diger 
bor� gostergesi ise kamunun bor�lan yamnda varhklarmm da degerlendirmeye almd1g1 "kamu 
net bor� stoku" dur. 

Merkezi Yonetim Biit�esi 
Biit�e, giderlerin ak1lc1 bir §ekilde onceliklendirilmesi ve kaynaklarm bu onceliklere gore tahsis 
edilmesi, boylece savurganhgm onlenerek denetim ve mali disiplinin saglanmas1 ama�lanm giiden 
bir planlama dokiimam olarak tammlanabilir. Biit�e sayesinde kamu ihtiya�lan belirlenerek bu 
ihtiya�lann kar§1lanmasmda kamu kaynaklan amaca yonelik kullamlabilmekte ve yonetim faali
yetlerinin etkinligi saglanmaktad1r. Biit�eler kamusal ihtiya�larm giderilmesinin yam sira toplum
sal ihtiya�larm saptanmas1 ve bunlarm kar§1lanmas1, ekonomik istikrarm tesisi, gelir dag1hmmm 
dengelenmesi, di§ odemelerdeki dengesizligin engellenmesi gibi diger iktisadi ama�lara ula§mada 
da devletin elindeki temel politika arac1d1r. 

Kamu biit�eleri tarihsel olarak, devletin gelir toplama ve bu gelirleri kamu hizmetlerine 
tahsis etme siirecinin halkm temsilcilerince onaylanmas1, boylece vergi toplama ve kamu harca
mas1 yapma faaliyetlerinin me§ruiyet kazanmas1 taleplerine bagh olarak geli§mi§tir. Bu siire� so
nunda modern biit�eleme anlay1§1 ortaya �1km1§ ve iktidardaki giiciin iktisadi uygulamalar1 iize
rinde siyasi ve hukuki denetim saglanmi§tlr.9 

Tiirkiye'de kamu biit�esinin temel dayanag1 olan 501 8  say1h Kamu Mali Yonetimi ve Kon
trol Kanunu'nda (KMYKK) biit�e, belirli bir donemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunlarm uy
gulanmasma ili§kin hususlan gosteren ve usuliine uygun olarak yiiriirliige konulan belge olarak 
tammlanmaktad1r. 

· Olkemizde biit�e siireci; haz1rlama, gorii§iiliip onanma, uygulama ve denetim olmak iizere 
dart a§amadan ge�erek tamamlamr. Merkezi yonetim biit�esi, her yd sonunda Maliye Bakanhg1 
tarafmdan, bir sonraki y1l ge�erli olmak iizere, devletin gelir ongoriileri ile bu gelirlerini ne §ekil
de kullanacagmm plamm i�eren bir kanun §eklinde haz1rlamr ve Meclis'in onayma sunulur. Bu 
kanunla �e§itli kamu kurulu§larma, gelir toplama ve toplanan kamu gelirlerinden belirlenen limit
ler dahilinde harcama yapma yetkisi verilir. Biit�e kanununda ongoriilen gelir ve giderler ile y1l 
i�inde ger�ekle§en gelir ve giderler birbirini tutmayabilir. Buna ragmen biit�e kanununda yer alan 
ongoriiler, hiikiimetin uygulayacag1 politikalar ve ekonomide ne tiir bir rol oynayacag1 hakkmda 
fikir verir. Her y1l biit�e kanunuyla a�1klanan hedefler, bir y1l boyunca uygulanacak maliye poli
tikasmm �er�evesini �izer.10 Y1l sonunda gelir ve giderlerin netle§mesiyle ve ardmdan kesin hesap 
kanununun kabuliiyle biit�e siireci tamamlamr. Gelirlerin giderleri a§mas1 durumunda biit�e faz
las1, giderlerin gelirleri a§mas1 durumunda ise biit�e a�1gmdan bahsedilir. 

Merkezi yonetim biit�esi, hiikiimetin iktisadi politikalarmm temel uygulama arac1d1r. Bil-

9 Bulutoglu (2004),  s. 45-53.  
10 2006 y1lmdan beri, gelecek iic; y1l ic;in ekonominin bir yol  haritas1 niteliginde olan, kamu otoritesinin goziiyle gelecek iic; y1l

hk temel ekonomik gosterge hedeflerinin belirlendigi Orta Vadeli Program isimli bir dokiiman daha haz1rlanmaktad1r. 
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yiimenin yonetilmesi, istihdamm artmlmas1, piyasadaki �alkant1larm en aza indirilmesi, gelir da
g1hmmda adaletin saglanmas1 gibi iktisadi hedeflere ula§mak i�in hiikiimeder biit�e uygulamala
rmdan yararlamrlar. Biit�e tasansma gore kimlerden ve ne oranda vergi toplanacag1 toplumsal 
katmanlar arasmda hedeflenen bolii§iim ili§kilerini tammlarken, hangi hizmeder i�in kaynak ay
nld1g1, siyasi iradenin harcama onceligini belirler. Yine biit�e ger�ekle§melerine yans1yan her bir 
gelir kaleminin geli§imi ve harcama kompozisyonu da, iilkedeki gelir dag1hm1 ve iiretim yaplSlm 
etkileyen faktorler olarak biit�e ile planlanan politikamn ne §ekilde uygulamaya yans1tild1gm1 or
taya koyar. 

Biit�enin ayrmt1h yap1s1 d1§mda, bir biitiin olarak kamunun gelir-gider a�1g1 da, ekonomi
deki toplam talebin yonetilmesi anlammda bir politika arac1 olarak degerlendirilebilir. Biit�ede 
harcamalarm gelirleri a§mas1, ekonomide geni§leyici bir politika izlendiginin gostergesidir. Daral
ma donemlerinde yap1lan kamu harcamalan ekonomideki birimler i�in gelir te§kil edecek, bu da 
ozel tiiketimi te§vik ederek ekonomiyi canland1racakt1r. Artan transfer harcamalarmm da yine ki
§isel geliri ve dolay1S1yla toplam talebi artmc1 etkisi bulunur. Kamunun daha az vergi tahsil etme
si, tiiketicilerin daha fazla harcama yapacak satm alma giiciine kavu§mas1m saglayacagmdan, ver
gilerin azalt1lmas1 da aym amaca hizmet edebilecek bir diger uygulamad1r. Ekonominin a§m 1sm
d1g1 donemlerde ise, ornegin vergi oranlan artmlarak ya da giderler kontrol altma almarak eko
nominin yava§lamas1 hedeflenebilir. Bu anlamda biit�e a�1g1, uygulanan maliye politikasmm ba§
hca gostergesi olarak kamuoyu tarafmdan yakmdan izlenir. 

Y1lhk biit�e odenekleri ile gelir tahminleri her yil sonunda biit�e kanunu ile a�1klamr. Ay
hk olarak yay1mlanan ve bir ay boyunca elde edilen gelirler ile ger�ekle§en giderler toplam1m ve
ren biit�e ger�ekle§meleri ise biit�enin uygulama siiresi boyunca ayhk olarak Maliye Bakanhgi ta
rafmdan haz1rlamr. Biit�e ger�ekle§meleri kamunun gelir-gider dengesini yans1tmamn yanmda 
ger�ekle§melerin hedeflerle ne ol�iide ortii§tiigiinii de gosterir. 

�ekil 7.l 'de de gosterildigi iizere merkezi yonetim biit�esi; genel biit�eli idareler, ozel biit
�eli idareler ve diizei;ileyici ve denedeyici kurumlarm gelir ve giderlerini kapsayan ii� grup kamu 
idaresinin biit�esinin bile§iminden olu§ur.11 Bu ii� grupta yer alan kamu idareleri suas1yla, 5018  
say1h kanuna ekli I ,  I I  ve III say1h cetvellerde s1ralanmaktad1r. Bu  kurumlarm 201 6  y1h toplam 
odenekleri T ablo 7 . 1 '  de verilmektedir. 12 

Genel biit�e; devlet tiizel ki§iligine dahil olan ve 5018  say1h kanuna ekli I say1h cetvelde yer 
alan, yasama (TBMM), yiiriitme (cumhurba§kanhg1, bakanhklar ve bakanhklara bagh idareler) 
ve yarg1 organlanmn (Anayasa Mahkemesi, Yarg1tay, Dam§tay, Say1§tay) biit�elerinden olu§ur. 
Bu kapsamdaki idareler devletin en temel fonksiyonlanm yerine getiren, ilgili olduklan konuya 
ili§kin otoriteleri iilkenin tamam1 iizerinde ge�erli olan kamu kurumland1r. Merkezi yonetim ge
lirlerinin yakla§1k % 92'sini genel biit�e gelirleri olu§turmaktadu. 

11 Merkezi yonetim biiti;esi 2006 y1lmdan once konsolide biit<;e olarak adlandmhyordu. 
12 Bu kapsamdaki kamu kurulu�lannm tam listesi ile kurulu§ bazmda odeneklere http://www.bumko.gov.trffR,6307/butce

turleri-itibariyle-a-cetveli-icmalleri.html sayfasmdan ula§ilabilir. 
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TABL0 7.1 
Merkezi Yonetim Kapsammdaki Kamu idareleri ve 2016 Yd1 Odenekleri (milyon TL) 

Gene! biitc;e kapsammdaki kamu idareleri ( I  say1h cetvel) 
6zel biitc;eli idareler (II say1h cetvel} 
Diizenleyici ve denetleyici kurumlar (III say1h cetvel) 

Toplam 

Kaynak: www.bumko.gov.tr 

560.782 
45.347 

3.790 

609.920 

Ozel bilt<;e; bir bakanhga bagh olarak belirli bir kamu hizmetini yilriltmek ilzere kurulmu§, 
kendisine gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapabilen, kurulu§ ve <;ah§ma esaslan ozel 
kanunlarla dilzenlenen, 501 8 say1h kanuna ekli II say1h listede yer alan ozel bilt<;eli idarelerin bilt
<;esidir. 13 Bu idareler daha <;ok egitim, saghk gibi fiyatlandmlabilir yan kamusal hizmetler ilreten 
kurulu§lard1r. Gelirleri bilyilk oranda Hazine yard1mma dayanan ozel bilt<;eli idareler, mali yon
den ayn bir tilzel ki§ilik olmakla birlikte idari yonden bakanhklara baghd1rlar. 

Dilzenleyici ve denetleyici kurum bilt<;esi; ozel kanunlarla kurulan, kurum veya list kurul 
§eklinde te§kilatlanan, 501 8  say1h kanuna ekli III say1h cetvelde yer alan dilzenleyici ve denetleyi
ci kurumlarm bilt<;esidir. Dilzenleyici ve denetleyici kurumlar, siyasi mildahaleyi engellemek ve et
kinligi saglamak amac1yla, sorumlu olduklan sektorlerde kural koyma ve denetleme faaliyetleri 
yilrilten kurulu§lard1r. 

Kamuya a<;1klanan istatistikler bilyilk oranda kamunun muhasebe kay1tlarmm derlenme
siyle elde edilir. Kamunun ihtiya<;larmm ozel sektorden farkhla§masma paralel olarak devlet mu
hasebesi ayn bir disiplin olarak geli§mi§tir. 

Kamunun yilkilmlillilk, gelir ve giderlerinin uluslararas1 ortak bir <;er<;eve i<;erisinde s1mf
landmlmas1 ve raporlanmasma yonelik standart ba§v�ru kaynag1 olarak IMF tarafmdan hazir
lanm1§ olan Dev/et Mali istatistikleri El Kitabt ( Government Finance Statistics Manual - GFSM), 
dilnya genelinde yaygm olarak kullamlmaktad1r. 14 istatistiklerin haz1rlanmasmda Maliye Ba
kanhg1 Muhasebat Gene! Mildilrlilgil tarafmdan da bu kaynak esas almmaktad1r. 

Kamu gelir ve giderlerinin sm1flandmlabilmesi amac1yla geli§tirilmi§ olan "analitik bilt<;e 
s1mflandmlmas1"nda da yukanda bahsettigimiz el kitabmdaki esaslardan yararlamlm1§tlf. Bilt<;e 
kodlamas1 olarak da ifade edilen analitik bilt<;e s1mfland1rmas1, farkh hukuki statilleri nedeniyle 
farkh bilt<;e uygulamalan olan kamu kurulu§larmm bilt<;elerinin konsolide edilmesine hizmet 
eder. Bu sistem, devletin mali istatistiklerinin daha dilzenli, gilvenilir, tutarh, kar§1la§tmlabilir ve 
analize elveri§li §ekilde tutulmas1m saglamaktadir . 15 2004 yilmdan bu yana gene! ve ozel bilt<;eli 
idarelerde uygulanan analitik bilt<;e s1mfland1rmas1 2005 y1lmda dilzenleyici ve denetleyici ku-

13 2003 y1hnda kabul edilen 50 1 8  say1h Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu ile karma biitc;eli idare statiisii kaldmlarak 
yerine ozel biitc;eli idareler kavram1 getirilmi�tir. 

14 IMF (200 1 ) . 
15 Maliye Bakanhg1 (2012 ) .  
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rumlar, mahalli idareler ve sosyal giivenlik kurumlarmda, 2006 y1lmda ise cloner sermayeli kuru
lu§larda uygulanmaya ba§lami§tlr. 16 

501 8  say1h KMYKK, uluslararas1 uygulamalarm paralelinde biit�elerin, kurumsal, i§levsel 
ve ekonomik sonu�lanmn goriilmesini saglayacak, gelir ve giderlerin ekonomik ve mali analizinin 
yap1lmasma imkan verecek §ekilde haz1rlanmasm1 ongormektedir. Teorik olarak kamu gelir ve gi
derlerine ili§kin tablolarm olu§turulmasmda, 

kurumsal ( idari ) ,  
fonksiyonel ( i§levsel) ve 
ekonomik 

sm1fland1rma olmak iizere ii� farkh gruplama y"ontemi kullanilabilmektedir. Alt toplamlar e§it ol
makla birlikte her bir sm1flama yonteminde gelir ve giderler, farkh kriterlere gore alt ba§hklara 
aynlmaktad1r. Kurumsal sm1fland1rmada alt kmhmlar, biit�e sistemi i�inde yer alan idari yap1ya 
gore belirlenir. Siyasi ya da biirokratik olarak yonetim yetkisi, bu sm1fland1rmada temel aynm 
olarak kabul edilmi§tir.17 Devlet faaliyetinin tiiriiniin esas almd1g1 fonksiyonel s1mfland1rmada 
kategoriler, gelirin hangi kaynaktan elde edildigi ve harcamamn hangi hizmete yonelik ve hangi 
ama�la yap1ld1gma gore siralamr. Ekonomik s1mflandirma ise, devlet faaliyetlerinin ekonominin 
iizerindeki etkisini analiz etmeye yonelik olarak olu§turulur. Devlet harcamalarmm ekonomik 
ozelliklere gore sm1flandmlmasmda, devletin gorev ve fonksiyonlanm yerine getirirken yiiriittiigii 
faaliyetlerde kulland1g1 mal ve hizmetlerin �e§itleri ve bunlarm milli ekonomiye, piyasalara ve ge
lir dag1hmma etkileri esas ahmr. 

Biit�e gelir ve giderlerinin farkh sm1fland1rmalara gore hangi kmhmlarda incelendigine 
ge�meden once kamu hesaplarmm derlenmesinde onemli bir nokta olan kay1t zamammn belirlen
mesine de k1saca deginmeliyiz. Devlet muhasebesinde herhangi bir i§lemin kay1t edilmesinde na
kit esas1 ve tahakkuk esas1 olmak iizere iki yontemden bahsedilebilir. Nakit esasmda gelirler Ha
zine hesaplarma girdiginde, giderler ise fiilen odendiginde kay1tlara ge�irilir. Tahakkuk esasmda 
ise i§lemin hesaplara kaydedilmesi i�in gelirin ya da giderin tahakkuk etmesi yeterlidir, kamuya 
nakit giri§ ya da �1k1§1 olmas1 aranmaz. Kamunun onceliginin ekonominin genel i§leyi§ine ili§kin 
politikalar geli§tirmekten �ok fiskalist endi§elerle devletin nakit dengesini saglamakla sm1rh kal
d1g1 donemlerde, yalmzca tahsil edilen gelirlerin ve odemesi yap1lan giderlerin muhasebele§tiril
mesi devletin ihtiya�lanm kar§tlamakta yeterli olmaktayd1. Giiniimiizde ise devletler, ger�ekle§tir-

16 Pek c;ok iilkede kullamlan ve Tiirkiye'de de benimsenen bu tiir standan yontemler �iiphesiz kamu hesaplarmm giivenilirligi
ne katk1da bulunmaktad1r. Bununla birlikte kamu kesimi istatistiklerinin iilkeler aras1 kar�1la�tmlabilirliginin ileri diizeyde 
oldugunu iddia etmek zordur. Aym kavramsal ve kuramsal �rc;eve kullamlsa bile, iilkelerin kurumsal yap1larmdaki farkhhk
lar, iilkeler aras1 ka�1la�t1rmalarda ihtiyath olmay1 gerektirmektedir. 

17 . Ayhk gerc;ekle�meler kurumsal aymmda yay1mlanm1yor. Zaten kamu gelirleri Maliye Bakanhg1 tarafmdan tek elden toplan
d1g1 ic;in, kurumsal bazda bir gelir-gider dengesi anlamh degildir. Ote yandan y1lhk odeneklere biitc;e kanununda kurumlar 
bazmda yer verilmektedir. 
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dikleri i§lemlerin ekonominin geneli iizerindeki etkisini takip etme ihtiyac1m daha fazla duyduk
larmdan tahakkuk esash devlet muhasebesi giderek onem kazanm1§t1r. 501 8 say1h KMYKK'mn 
5 1 .  maddesinde "Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali y1hn hesaplarmda gosterilir" 
ifadesiyle de vurguland1g1 iizere Tiirkiye'de de devlet muhasebesinde tahakkuk esasma gei;:ilmesi 
hedeflenmektedir. Fiili uygulamada devletin gelir-giderleri muhasebede hem tahakkuk hem de na
kit esasma gore tutulmaktad1r. Mali istatistiklerde ise gelirler ii;:in nakit esas1 benimsenirken, gi
derler ii;:in tahakkuk esas1 yontemi kullamlmaktad1r . 18 Ornek olarak bir vergi gei;:en y1l tahakkuk 
etmi§, buna kar§1hk ancak bu yil tahsil edilmi§se, nakit esasma uygun olarak b'u tutar biiti;:e ista
tistiklerinde bu yilm geliri olarak goriiniir. Buna kar§m devleti;:e bir miiteahhitlik hizmeti satm 
ahnm1§ ancak yd ii;:inde herhangi bir odeme yapilmami§sa, tahakkuk esasma uygun olarak gider, 
satm ahmm yapild1g1 yilm biiti;:e giderlerine dahil edilir. Boylece ihtiyathhk prensibine uygun ha
reket edilmi§ olmaktad1r. 

Merkezi yonetim biiti;:esi, biiti;:e gelirleri ve biiti;:e giderleri olmak iizere iki ana ba§hkta iz
lenmektedir. A§ag1da biiti;:e gelir ve giderlerini farkh kmhmlara gore ayn ayn inceleyecegiz. 

Merkezi Yone'tim Butfe Gelirleri 
Kamu gelirleri en geni§ anlam1yla vergi gelirleri, vergi d1§1 gelirler ve sermaye gelirleri ola

rak iii;: ba§hk altmda sm1flandmlabilir. Vergi, kamu giderlerine kaynak saglamak iizere miikellef
lerden kar§1hks1z olarak tahsil edilen tutarlan ifade ederken, vergi d1§1 gelirler, ba§ta piyasa mah 
iiretiminden elde edilen gelirler olmak iizere, te§ebbiis ve miilkiyet gelirleri, para cezalan, ki§i ve 
kurumlardan alman paylar gibi devletin vergiler d1§mda elde ettigi i;:e§itli gelirleri kapsar. Vergi 
gelirlerini vergi d1§1 gelirlerden ayiran kriter, vergilerin herhangi bir hizmet kar§1hg1 olmadan, ka
mu harcamalarmm genel finansmam ii;:in tahsil ediliyor olmas1d1r. Sermaye gelirleri ise, maddi ve 
maddi olmayan varhk sat1§larmdan elde edilen gelirlerdir. ' 

TABL0 7.2 
2015 Yih Gene! Biit�e Gelirleri Hedef ve Ger�ekle1melerinin Fonksiyonel Kmbrm (bin TL) 

Merkezi yonetim gelirleri 

Genel biit�e gelirleri 

I- Vergi gelirleri 

1 .  Gelir ve kazan� iizerinden alman vergiler 
a) Gelir vergisi 

Beyana dayanan gelir vergisi 
Basit usulde gelir vergisi 
Gelir vergisi tevkifat1 
Gelir ge�ici vergisi 

18 Oz (2008 ),  s. 5 1 -53. 

2015 
biit�e hedefi 

451 .979.400 

440.997.857 

389.501 .090 

1 1 8 .459.576 
82.344.697 

3.556.900 
338.896 

76.500.000 
1 .948.901 

2015 biit� 
ger�ekle1mesi 

483.386.422 

464.784.775 

407.474.654 

1 1 9 . 14 1 . 1 86 
85.753 . 1 79 

3.671 .982 
355.531 

79.91 7.456 
1 .808 .210  



b) Kurumlar vergisi 
Beyana dayanan kurumlar vergisi 
Kurumlar vergisi tevkifatt 
Kurumlar g�ici vergisi 

2. Miilkiyet iizerinden ahnan vergiler 
a) Veraset ve intikal vergisi 
b) Motorlu ta§1tlar vergisi 

3. Dahilde ahnan mal ve hizmet vergileri 
a) Dahilde alman katma deger vergisi 

Beyana dayanan KDV 
Tevkif suretiyle kesilen KDV 

b) Ozel tiiketim vergisi 
Petrol ve dogalgaz iiriinleri (I) 
Motorlu ta§itlar (II) 
Alkollii i�kiler (III-a) 
Tiitiin mamulleri (IIl-b) 
Kolah gazozlar (111-c) 
Dayamkh tiiketim ve diger mallar (IV) 

c) Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
d) Sans oyunlar1 vergisi 
e) Ozel ileti§im vergisi 

4. Uluslararas1 ticaret ve muamelelerden alman vergiler 
a) Giimriik vergileri 
b) 1thalde ahnan katma deger vergisi 
c) Diger di§ ticaret gelirleri 

5. Damga vergisi 

6. Ha�lar 

7. Ba§ka yerde sm1flandmlmayan diger vergiler 

11- Te§Cbbiis ve miilkiyet gelirleri 

1 .  Mal ve hizmet sat•§ gelirleri 
a) Mal satt§ gelirleri 

Banka �ekleri degerli kag1t bedelleri 
Diger degerli kag1t bedelleri 

b) Hizmet gelirleri 
Y ol, koprii ve tiinel iicret gelirleri 
Diger hizmet gelirleri 

2. KiT ve kamu bankalar1 gelirleri 
a) Hazine portfoyii ve i§tirak gelirleri 
b) KiT ve iDT'lerden saglanan gelirler 

3. Kurumlar karlar1 
a) Doner sermayeler 
b) Diger kurumlar karlar1 

4. Kira gelirleri 
a) Ta§1nmaz kiralar1 
b) Ta§1mr kiralar1 ve on izin, irtifak hakk1 ve kullanma izni gel. 

5. Diger te§ebbiis ve miilkiyet gelirleri 
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III- Alman bagi§lar ve yardunlar ile ozel gelirler 

1. Yurt d1§mdan ahnan bag1§ ve yardunlar 

2. Ozel gelirler 
a) <;:1rakhk, mesleki ve teknik egitim gelirleri 
b) Diger ozel gelirler 

IV- Faizler, paylar ve cezalar 

1 .  F aiz gelirleri 
a) Bor� verme i§lemlerinden kaynaklanan faizler 
b) Bor�lanma senedi ge�mi§ giin faizleri ve primli sah§ geliri 
c) Vergi, resim ve har� gecikme faizleri 
d) Diger faizler 

2. Ki§i ve kurumlardan alman paylar 
a) Devlet paylari 
b) Genet biit�eli idarelere ait paylar 

Diizenleyici ve denetleyici kurumlardan alman paylar 
Egitim ozel geliri (4306 S.K.) 
Tasfiye edilen fon gelirleri 
RTOK'den elde edilen egitime katk1 pay1 
GSM i§letmelerinden alman hazine paylari 
Evrensel hizmet gelirleri 
tthalatta Kaynak Kullanlml Destekleme Fonu kesintisi 
Kaynak Kullanlml Destekleme Fonu kesintisi 
Trafik sigorta paylari 
IMKB ve diger kurumlardan alman paylar 
Digerlerinden ahnan paylar 

3. Para cezalan 
a) Yargi para cezalan 
b) idari para cezalan 
c) Vergi cezalari 
d) Diger para cezalan 

4. Diger �§itli gelirler 

V- Sermaye gelirleri 

1 .  Ta§mmaz satI§ gelirleri 

2. Ta§1mr sat!§ gelirleri 

3. Diger $ermaye sab§ gelirleri 
a) Telekom hisse sab§ geliri 
b) Diger �e§itli sermaye sab§ gelirleri 

VI- Alacaklardan tahsilat 

Ozel bii�eli idarelerin gelirleri 

Diizenleyici ve denetleyici kururnlarm gelirleri 

Kaynak: Muhasebat Genet Miidiirliigii. 
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Genel biit�e ve ozel biit�eli kurumlar ile diizenleyici ve denetleyici kurumlarm biit�e gelir
leri Maliye Bakanhg1 tarafmdan ayhk olarak fonksiyonel sm1fland1rmaya gore yay1mlanmakta
d1r. 201 5  y1h i�in, fonksiyonel kmhmda genel biit�e gelir hedefleri ve y1l sonu ger�ekle§meleri 
Tablo 7.2'de yer almaktadir.19 

Merkezi yonetim biit�esinde kamu gelirleri a§agidaki alt1 ana ba§hk altmda s1mflandml
maktad1r: 

Vergi Gelirleri 
- Te§ebbiis ve Miilkiyet Gelirleri 

Alman Bagi§lar ve Y ard1mlar ile Ozel Gelirler 
Faizler, Paylar ve Cezalar 

- Sermaye Gelirleri 
- Alacaklardan Tahsilat 

Vergi Gelirleri 
Devletin en onemli gelir kaynag1 olan vergi, kamu hizmetlerinin gerektirdigi harcamalan 

kar§ilamak iizere, kanunda ongoriilen esaslara uymak kayd1yla, ger�ek veya tiizel ki§ilerden, kar
§1hks1z olarak tahsil edilen tutarlan ifade eder. Biit�e finansmanmda temel gelir kaynag1 olmanm 
yamnda vergilendirmenin, gelir dag1hmmdan, iiretimin yap1sma, harcama ah§kanhklarmdan, 
ekonomideki canhhga kadar bir�ok etkisi bulunur. Tiirkiye'de 201 5 y1h i�in genel biit�e gelirleri
nin yakla§1k % 88 'i vergilerden elde edilmi§tir. 

Kamunun toplam vergi tahsilat1, vergi oranlan kadar fiyat diizeyi ve ekonominin biiyiime 
hlZlyla da ili§kilidir. Vergi tiirleri ve vergi oranlan siyasi kararlar sonucu ve kanunlar arac1hgiyla 
belirlenmekte, kamunun kaynak ihtiyacmm biiyiidiigii donemlerde vergi oranlanm art1rmak ya da 
yeni vergiler getirmek, kamu maliyesini gii�lendirmek i�in bir kaynak yaratma yolu olarak goriil
mektedir. Y1llar i�inde vergi tahsilatmdaki dalgalanmanm biiyiik boliimii ise milli gelirde ya§anan 
degi§imden kaynaklamr. Vergiler ag1rhkh olarak tiiketim ve gelir iizerinden tahsil edildiginden ik
tisadi faaliyetteki degi§im biiyiik oranda vergi tahsilatma da yans1r. Ekonomik hareketliligin yava§
lad1g1 donemlerde devlet gelirleri biit�e tahminlerinden dii§iik ger�ekle§irken, biiyiimenin h1zland1-
g1 donemlerde vergi tahsilat1, yiikselen milli gelire paralel olarak artar. Ote yandan vergi gelirleri, 
verginin niteligine ve tahsilat donemlerine gore y1l i�inde de mevsimsellik gosterdiginden, tahsilat 
performansmm degerlendirilmesinde mevsimsel dalgalanmalar da goz oniinde bulundurulmahd1r. 

Vergi performansmm geli§imi, 2000 y1lmdan giiniimiize merkezi yonetim vergi gelirlerinin 
GSYH'ya oramm gosteren Grafik 7.l 'den izlenebilmektedir. 2002 ve 2008 y1llarmda vergi geliri
nin milli gelire orammn minimum diizeye inmesi, durgunluk donemlerinde devletin vergi topla
makta gii�liik �ektigi hipotezini dogrulamaktad1r. Diger taraftan kiiresel kriz sonras1 ya§anan ge-

19 Genel biit�, iizel biit<;e ve denedeyici ve diizenleyici kurumlar biiti;eleri aym kmhmlarda yay1mland1gmdan tabloda yalmz ge
nel biiti;enin alt ba§hklarma yer veriyoruz. Aym ai;1klamalar iizel biit<;e ve denedeyici ve diizenleyici kurumlar biiti;eleri i<;in 
de ge,.erlidir. 
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GRAFiK 7.1 
Merkezi Yonetim Vergi Gelirlerinin GSYH'ya Oram 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0  201 1 201 2  201 3  201 4  2015  

Vergi gelirlerinin GSYIH'ya oram 

Kaynak: Muhasebat Gene! Miidiirliigii, TOIK. 

ni§lemeye paralel olarak vergi tahsilatmda ya§anan pozitif geli§me sonucunda 2009'dan bu yana 
vergi tahsilatmm art!§ trendi yakalad1g1 gozlemlenmektedir. 

Kamu hizmetleri ic;in ihtiyac; duyulan fonlar bu hizmetlerden yararlananlardan degil odeme 
giiciiyle orant1h olmak iizere vergi miikelleflerinden tahsil edilir. Vergi adaleti soz konusu oldugun
da genelde ba§vurulan yontem, vergileri dolayh ve dolays1z vergiler aynmmda incelemektir. 

Dolayh vergiler, ki§ilerin gelir ya da varhg1 iizerinden degil, gerc;ekle§tirdikleri ekonomik i§
lemler iizerinden tahsil edilen vergileri ifade eder. Bir satl§ i§lemi sonucu tahsil edilen KDV ve OTV 
ile bankac1hk ve sigortac1hk i§lemleri sonucunda dogan BSMV gibi vergiler dolayh vergilere omek 
te§kil eder. Dolays1z vergiler ise dogrudan elde edilen gelir ya da sahip olunan servet iizerinden ah
mr. Bu tiir vergilerde miikellefin vergi yiikiinii ba§kasma devretmesi miimkiin degildir. Oikemizde
ki uygulamaya gore gelir iizerinden alman gelir vergisi ve kurumlar vergisi ile servet iizerinden ah
nan motorlu ta§ttlar vergisi ve veraset ve intikal vergisi dolays1z vergilere ornek olarak gosterilebilir. 

Dolays1z vergiler odeme giiciiyle orantih olarak tahsil edildiginden, toplam vergi geliri ic;in
de dolays1z vergilerin oram, vergi adaleti ic;in bir gosterge kabul edilir. Bununla birlikte dolayh 
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vergiler, toplamas1 daha kolay oldugundan, gelir dag1hm1 iizerindeki mahzurlanna ragmen, vergi 
tahsilatmm yiikseltilmesi adma yaygm olarak kullamlmaktadir.20 

Merkezi biit<;e i<;erisinde vergi gelirleri Tablo 7.2'de yer alan yedi kmhmda verilmektedir. 
Vergi Gelirleri kaleminin altmda yer alan Gelir ve Kazanf Ozerinden Alman Vergiler ba§

hgmda kamunun tahsil ettigi dolays1z vergiler izlenmektedir. Bu kalem, gelir ve kurumlar vergisi 
olarak ikiye aynhr. 

Gelir Vergisi ger<;ek ki§ilerin, ticari, zirai ve serbest meslek kazan<;lan, iicretleri, menkul ve 
gayrimenkul sermaye iratlan gibi gelirleri iizerinden odedikleri vergilerdir. Beyana Dayanan Ge
lir Vergisi, Basit Usu/de Gelir Vergisi ve Gelir Gefici Vergisi kalemleri ki§ilerin beyan ettikleri ge
lir iizerinden odedigi vergileri kapsarken, gelir vergisinin % 90'mdan fazlasm1 olu§turan Gelir 
Vergisi Tevkifatt kalemi, firmalarm, <;ah§anlanmn gelirlerinden kesinti yaparak vergi dairesine 
yat1rd1g1 vergileri i<;erir.21 

. 

Sermaye §irketleri, kooperatifler, iktisadi kamu miiesseseleri, dernek ve vak1flara ait i§let
meler ve i§ ortakhklanmn k:irlan iiierinden odedigi kurumlar vergisi, kazan<; iizerinden alman bir 
diger vergidir. Biit<;ede Kurumlar Vergisi ba§hgmda goriilen vergi tahsilatmm biiyiik boliimiinii 
kurumlar ge<;ici vergisi olu§turur. Ge<;ici vergi, firmalarm kazan<; donemleriyle vergi odeme do
nemleri arasmda ge<;en siire dolay1S1yla ge<; vergi odemelerini onlemek adma getirilmi§ bir uygu
lamadir. Kurumlar vergisi bir onceki y1l ger<;ekle§en k:ir iizerinden tahakkuk eder. Tahsilat i<;in 
kurumlar vergisi odeme doneminin beklenmesi, ozellikle enflasyonun yiiksek oldugu donemlerde 
firmalara kazan<; saglar. Bu haks1z avantaj1 engellemek adma firmalar, ge�mi§ y1llardaki karlar1-
m esas alarak, o y1l i<;inde elde edecekleri tahmini kar iizerinden ge<;ici vergi oderler. Yd sonunda 
ger<;ekle§en kar iizerinden vergi hesapland1gmda, 0 y1l i�inde odenmi§ olan ge<;ici vergi, odenme
si gereken toplam kurumlar vergisinden dii§iilerek yalmz artan klSlm tahsil edilir. Yd i�inde oden
mi§ ge<;ici vergi, y1l sonunda tahakkuk eden kurumlar vergisini a§tyorsa, fazla odenen vergi §irke
te iade edilir.22 Ge<;ici vergi iadeleri sebebiyle baz1 aylarda, kurumlar vergisinin baz1 alt kalemleri 
negatif deger alabilmektedir. Biit<;ede kurumlar vergisi tahsilatlan, ge<;ici vergi odeme donemleri 
olan �ubat, May1s, Agustos ve Kas1m aylannda yogunla§tr. 

Kurumlar vergisi, ekonominin ne derece saghkh temeller iizerine oturdugunun bir goster
gesi olan §irket karhhgma ili§kin bilgi saglama potansiyeline de sahip bir gostergedir. Vergi oran
lan degi§medigi siirece kurumlar vergisi §irket karlarma paralel olarak degi§ir. Ancak kurumlar 
vergisi tahsilat1 ile §irket karhhg1 arasmdaki ili§kinin yalmz uzun vadede ge<;erli olduguna, ayhk 
verilerden bu tiir bir <;tkanm yap1lamayacagma dikkat edilmelidir.23 

20 Diger taraftan tiiketim maliyetini art1rarak tasarrufu te§vik edeceginden, dolayh vergilerin sosyal maliyetinin vurguland1g1 
kadar yiiksek olmad1g1 da zaman zaman ileri siiriilmektedir. 

21 Tevkifat yoluyla toplanan vergiler stopaj olarak da adlandmhr. 
22 Kurumlar d1§mda, gelir vergisine tabi ticari kazan� sahipleri ile serbest meslek erbab1 da, cari vergilendirme diineminin gelir 

vergisine mahsup edilmek iizere ge�ici vergi oder. Bu vergiler Gefici Gelir Vergisi ba�hg1 altmda izlenir. 
23 �irket karlan ekonominin biiyiime potansiyeli i�in onemli bir giisterge te§kil etmekle birlikte, Tiirkiye'de dogrudan §irket kar

lan hakkmda bilgi veren ve kamuya duyurulan bir gosterge bulunmuyor. �irket karhhklarma ili�kin iinemli veri kaynaklan 
olarak borsaya kote §irketlerin bilan�olar1 ve TCMB tarafmdan yay1mlanan sektiir bilan�olan takip edilebilir. 
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Ki§ilerin servetleri iizerinden alman vergiler, biit�e i�inde Mulkiyet Uzerinden Alman 
Vergiler kalemi altmda izlenir. Veraset ve intikal vergisi ki§ilerin miras, bag1§ ya da ba§ka yol
lardan elde ettikleri servet iizerinden alman bir vergidir. Tiirk vatanda§l olanlara ait mallar ile 
Tiirkiye'de bulunan mallarm veraset yoluyla veya hibe yoluyla bir §ah1stan digerine intikali, ve
raset ve intikal vergisine tabidir. Motorlu ta§itlar vergisi ise kay1th kara, hava ve deniz ta§1tlan 
iizerinden, belirli matrahlara gore tahsil edilen bir servet vergisidir. Biit�e i�in onemli bir gelir 
kalemi te§kil eden motorlu ta§1tlar vergisi tahsilatlan, Ocak ve Temmuz aylarmda yogunla§
maktad1r. 

Ba§ta tiiketim olmak iizere �e§itli iktisadi i§lemler iizerinden alman dolayh vergiler biit�ede 
Dahilde Alman Mal ve Hizmet Vergileri kalemi altmda toplanmaktadu. Bu ba§hkta yer alan ver
gilerin yakla§ik % 90'm1 katma deger vergisi ve ozel tiiketim vergisi olu§turur. 

Yurt i�inde iiretilip sat1lan malla,rm katma deger vergisi (KDV) Dahilde Alman Katma De
ger Vergisi kaleminde kay1t altma ahmr. KDV, bir maim iiretim siirecinde ge�irdigi her safhada 
yaratilan ilave k1ymetin vergilendirilmesini saglayan bir vergi tiiriidiir. Firmalar her ay, mii§terile
rinden tahsil ettikleri KDV ile tedarik�ilerine odedikleri KDV tutan arasmdaki fark1, bir sonraki 
ay beyan ederek vergi dairelerine oderler. 

Ozel Tuketim Vergisi (0TV), sm1rh say1daki maim ithalinde ya da tiiketicisine tesliminde 
ahnan bir harcama vergisidir. En fazla OTV tahsil edilen iiriin ve hizmetler olarak tiitiin mamul
leri, alkollii i�ecekler, akaryak1tlar, motorlu ta§1tlar ve haberle§me hizmetleri siralanabilir.24 
Ozellikle petrol ve dogalgaz iiriinleri ile motorlu ta§1tlar iizerinden alman ozel tiiketim vergisi, 
ekonomideki canhhkla yakmdan ili§kilidir. 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, banka, sigorta §irketi, faktoring §irketi gibi finansal 
kurumlarm, kendi lehlerine mii§terilerinden ger�ekle§tirdikleri her tiir tahsilat iizerinden alman 
bir vergidir. 

Sans Oyunlart Vergisi kaleminde, §ans oyunlarma kat1hm suasmda kat1hmc1lardan alman 
vergiler izlenir. 

Ozel ileti�im Vergisi ise haberle§me ve telekomiinikasyon i§lemleri iizerinden alman bir 
vergi tiiriidiir. 

Vergi gelirleri i�inde bir ba§ka onemli ana ba§hk, ithalat iizerinden alman vergilerin kayde
dildigi Uluslararast Ticaret ve Muamelelerden Alman Vergiler kalemidir. 

Gumrok Vergileri kalemi, ithalat iizerinden, yiiriirliikte olan giimriik tarifesine gore hesap
lanarak tahsil edilen vergileri kapsar. Giimriik rej imi ve tarifelerde degi§iklik olniamas1 §art1yla 
giimriik vergileri tahsilatmm, ithalat tutarma paralel bir seyir izlemesi beklenir. 

Di§ ticaretle ili§kili vergiler i�inde diger bir onemli kalem, mal ve hizmet ithalinde mal be
deli iizerinden tahsil edilen KDV'nin izlendigi ithalde Alman Katma Deger Vergisi kalemidir. 
Giimriik vergileri gibi ithalde alman katma deger vergisi de ithalat tutanyla yakmdan ili§kilidir. 

24 OTV'ye tabi iiriin ve hizmeder 1 2.6.2002 tarih ve 24783 say1h Resmi Gazete'de yay1mlanan Ozel Tiiketim Vergisi Kanu
nu'nun ekindeki listede yer almaktad1r. 
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Tablo 7.2'de ithalden alman katma deger vergisinin yurt i«i;inde tahsil edilen katma deger vergi
sinden daha yiiksek tutara ula§ng1 goriilmektedir. 

Damga Vergisi her tiirlii sozle§me akdiyle dogan ve tahsil edilen bir vergi tiiriidiir. 
Har,lar kalemi altmda ise, Har«i;lar Kanunu'na gore pek «i;ok farkh i§lemden alman har«i;lar 

(yarg1 har«i;lan, noter har«i;lan, konsolosluk har«i;lan gibi) kaydedilmektedir. Har«i;lan diger vergi
lerden ayiran bir husus, tamamen kar§1hks1z degil, k1smen belirli bir hizmet kar§1hg1 tahsil edili
yor olmalandir. Ancak tahsil edilen har«i; tutanyla sunulan hizmetin maliyeti arasmda «i;ogu zaman 
denklik bulunmaz. 

Yukanda s1ralananlar di§mda, merkezi yonetimin diger vergi gelirleri Ba�ka Yerde Sznif
landmlamayan Diger Vergiler kalemi altmda gosterilmektedir. 

2015  y1h i«i;inde vergi gelirlerinin vergi tiirlerine gore dag1hm1 Grafik 7.2'te verilmektedir. 
Biit«i;ede vergi gelirlerinin biiyiik oranda dahilde alman mal ve hizmet vergileri, gelir ve kazan«i; 
iizerinden alman vergiler ve uluslararas1 ticaret ve muamelelerden alman vergilerden olu§tugu go-

Han;lar 

Uluslararas1 ticaret 
ve muamelelerden 

ahnan vergiler 

Kaynak: Muhasebat Gene) Miidiirliigii. 

GRAFiK 7.2 
Vergi Gelirlerinin Dagtlum ( % )  

Miilkiyet 
iizerinden ahnan 

vergiler 

Dihilde ahnan 
mal ve hizmet vergileri 
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riilmektedir. Dogrudan vergi olarak nitelenebilecek gelir ve kazan� iizerinden alman vergiler ile 
miilkiyet iizerinden alman vergi geliri, toplam vergilerin ancak ii�te birini olu§turmakta, vergi ge
lirlerinin biiyiik k1sm1 dolayh vergilerden elde edilmektedir. 

Te§ebbus ve Mulkiyet Gelirleri 
Vergiler di§mda devletlerin diger bir gelir kalemi, piyasa §artlarmda yap1lan iktisadi faali

yetler sonucunda elde edilen gelirlerdir. Tiirkiye'de de devletin sahip oldugu i§letmelerin faaliyet
leri sonucu elde edilen karlar ve kamunun gayrimenkulleri gibi varhklardan elde edilen gelirler 
devlet i�in onemli bir gelir kalemidir. Bu tiir gelirler biit�e sunumunda Te§ebbus ve Mitlkiyet Ge
lirleri ba§hg1 altmda izlenmektedir. 

Bu kategoride yer alan ilk kalem olan Mal ve Hizmet Satt§ Gelirleri kalemi, dogrudan ge
nel biit�eli idarelerin ger�ekle§tirdigi mal ve hizmet sati§lan sonucu elde edilen gelirleri gostermek
tedir. Mal ve hizmet sat1§ gelirleri, kamu iktisadi te§ebbiislerinin ger�ekle§tirdigi mal ve hizmet sa
tt§lanndan farkh olarak, degerli kag1t satl§l, kamu hizmet bedelleri gibi, daha ziyade kamuya oz
gii sati§lan kapsad1gmdan, vergi benzeri gelir olarak da nitelenebilir. 

KiT ve Kamu Bankalart Gelirleri kalemi, Hazine'nin miilkiyetindeki iktisadi i§letmeler ve 
bankalarm elde ettigi karlan yans1t1r. TCMB'nin karlan da biit�eye aktanld1gmda bu kalem al
tmda kaydedilmekte, dolay1s1yla KiT karlarmm yamnda kamunun senyoraj geliri de bu kalem al
tmda izlenmektedir. 

Kurum Kar/art, ba§ta cloner sermayeli i§letmeler olmak iizere, kamu iktisadi te§ebbiisleri 
di§mda diger kamu kurum ve kurulu§larmm karlanm i�erir. 

Kira Gelirleri kamuya ait ta§mir ve ta§mmaz mallarm kiralanmas1 kar§ihgmda elde edilen 
kira gelirlerinin yer ald1gi kalemdir. 

Yukandaki ba§hklar altmda sm1flandmlamayan te§ebbiis ve miilkiyet gelirleri, Diger Te
§ebbU5 ve Mulkiyet Gelir/eri ba§hgmda toplanmaktad1r. 

Alman Bagt§lar ve Yardzmlar ile Ozel Gelirler 
Yurt di§mdan alman bagi§lar ve kamunun ozel gelirleri biit�ede, Alman Bagt§lar ve Yar

dtmlar ile Ozel Gelirler kalemi altmda izlenir. Ozel gelir, genel biit�e kapsammdaki idarelerin ka
mu gorevi ve hizmeti dt§mda, ilgili kanunlarmda belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandmlabilir 
nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden elde ettikleri gelirlerdir. 

Faiz/er, Paylar ve Cezalar 
Faiz/er, Paylar ve Cezalar kaleminde, farkh nitelikteki kamu gelirleri toplanm1§t1r. 
Faiz Gelirleri, verilen bor�lar kar§1hg1 tahsil edilen faizler ve gecikme faizlerinden olu§ur. 

Bu ba§hk altmdaki Borflanma Senedi Gefmi§ Gun Faizleri ve Primli Satt§ Geliri kalemi ise aslm
da bir faiz gelirini degil, Hazine ihalesinde olu§an fiyatm, bor� senedinin nominal degerini a§an 
k1sm1m ifade etmektedir. Primli sat1§larda faiz gideri, onceden belirlenen faiz oram iizerinden he
sapland1gi i�in, aslmda aym tutarm hem faiz geliri hem de faiz gideri yazilmas1 gibi bir sonu�la 
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kar§tla§tlmaktadir. Bu uygulamamn gozden kai;mlmas1, devletin yiiksek miktarda faiz geliri elde 
ettigi §eklinde hatah bir i;1kanma sebebiyet verebilir. 

Ki§i ve Kurumlardan Alman Paylar kalemi, i;e§itli kanunlar uyarmca alman, vergi benzeri 
gelir niteligindeki paylan ii;erir. 

Para Cezalart ise, vergi cezalan da dahil olmak iizere biiti;ede devleti;e kesilen cezalarm 
gosterildigi kalemdir. Cezalar, vergi ve te§ebbiis geliri d1§mda, kamunun yaptmm giiciine dayana
rak tahsil ettigi, vergi niteligi ta§1mayan gelirlerdir. 

Yukandaki kalemlerde s1mflandmlamayan gelirlere, Diger \,e§itli Gelirler kalemi altmda 
yer verilmektedir. 

Sermaye Gelirleri 
Sermaye Gelirleri kalemi, bina, arazi, maddi olmayan varhk gibi i;e§itli ta§mlr ve ta§mmaz 

varhk sati§larmdan elde edilen gelirleri kapsar. Bu kalem altmda izlenen tutarlar gelirden i;ok bir 
varhgm nakde i;evrilmesi mahiyetinde olmalanyla, biiti;e gelirleri ii;indeki diger kalemlerden ay
C1§maktad1r. 

Alacaklardan Tahsilat 
Gei;mi§ y1llarda tahakkuk etmesine ragmen tahsil edilemeyip tahsilat1 biiti;e doneminde 

geri;ekle§tirilmi§ gelirlere Alacaklardan T ahsilat ba§hgmda yer verilir. 
Genel yonetim d1§mda merkezi yonetimin diger iki bacag1m olu§turan ozel biiti;eli idareler 

ile diizenleyici ve denetleyici kurumlarm gelirleri de Maliye Bakanhgi tarafmdan yukanda ai;1kla
nan kmhmlarda aynca yay1mlanmaktad1r. Bu iki gruptaki kurum biiti;eleri ii;in de yukar1da yap
t1g1m1z ai;1klamalar aynen gei;erlidir. 25 

Merkezi Yonetim Butfe Giderleri 
Kamu giderleri en genel anlamda cari harcamalar, yatmm harcamalan ve transfer harca

malan olmak iizere iii; grupta s1mflanabilir. 
Cari harcamalar, personel odemeleri ile mal ve hizmet ahmlan gibi devletin cari donem 

ii;indeki tiiketimine aynlan giderlerdir. Faydas1 cari donemle s1mrh kalan bu tiir harcamalar ii;in 
kira odemesi, k1rtasiye malzemesi ahm1, aydmlatma giderleri ornek gosterilebilir. 

Yatmm harcamalan, sermaye birikimi yoluyla ekonominin iiretim kapasitesini art1rmaya 
ve istihdam yaratmaya yonelik olarak, i;ogu dayamkh mal niteliginde ve faydas1 birden fazla y1la 
yaygm mallara yap1lan harcamalan kapsar. Yol ve baraj in§aat1, iiretim tesisi kurulmas1 gibi iire
timi art1rmaya ve kaynaklarm daha iyi kullamlmalanm saglamaya yonelik harcamalar yatmm tii
riindeki harcamalard1r. 26 

25 Merkezi biir�den iizel biir,.eli idareler ile diizenleyici ve denedeyici kurumlara yap1lan yard1mlar, ,.ifr saymay1 engellemek 
adma biir,.e sunumunda bu kurumlarm gelirleri arasmda giisrerilmez. Dolay1s1yla Tablo 7.t 'de genel biir,.eli idareler, iizel 
biir�li idareler ve diizenleyici ve denedeyici kurumlarm gelirlerinin roplam1, merkezi yiinerimin roplam gelirine �ittir. 

26 Milli gel ir muhasebesinde oldugu gibi kamu hesaplarmda da saghk ve egirim giderleri yarmm harcamas1 degil cari harcama 
olarak degerlendirilir. 
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Kamunun transfer harcamalarmm diger harcama tiirlerinden fark1, yapilan odeme kar§1h
gmda herhangi bir mal ve hizmet almm1yor olmas1d1r. Transfer harcamalar1, toplam gelirin ki§i
ler arasmda yeniden dagihm1m diizenler. 27 

Kurum bazmda y1lhk olarak tahsis edilen odenekler, biit�e kanununun TBMM tarafmdan 
onaylanmasmm ardmdan yil i�inde ilgili kurumlarm kullammma sunulur. Ger�ekle§en biit�e gi
derleri ise Maliye Bakanhg1 Muhasebat Genel Miidiirliigii tarafmdan hem ekonomik hem de 
fonksiyonel sm1fland1rmaya gore ayhk olarak yay1mlanmaktad1r. 

Ekonomik Stntf/andtrma 
Biit�e giderlerinin ekonomik s1mflandirmas1, kamu giderlerinin milli ekonomi iizerindeki 

etkilerine gore ayn§tmlmas1yl11 elde edilir. 
Ekonomik sm1fland1rmaya gore merkezi yonetim biit�e gider kalemleri ile 201 5  y1h biit�e 

ba§lang1� odenegi ve y1l sonu ger�ekle§meleri Tablo 7.3'te yer almaktad1r. 

TABL0 7.3 
2015 Yw Merkezi Yonetim Biit� Giderleri Hedef ve Ger�kle1melerinin 

Ekonomik Srmflandumas1 (milyon TL) 

Ba1langi� 
Odenegi 

Merkezi yonetim biit�e giderleri (A+B) 472.943 

A) Faiz hari� biit�e giderleri 41 8.943 

1. Personel giderleri 1 1 9. 1 70 
Memurlar 105.625 
i�iler 6.097 
Sozle§meli personel 2.807 
Ge�ici ve diger personel 4.641 

2. SGK'ya devlet primi giderleri 20.325 
Memurlar 1 8 .212 
�iler 1 . 1 60 
Sozle§meli personel 366 
�ici ve diger personel 587 

3.  Mal ve hizmet ahm giderleri 4 1 . 1 53 
a) Savunma-giivenlik 1 2.526 

Milli Savunma Bakanhg1 9.149 
Jandarma Geriel Komutanhg1 1 .756 
Emniyet Genel Miidiirliigii 1 .621 

b) Saghk giderleri 425 
Gene! tedavi ve saghk malzemesi giderleri 325 
Genel ila� giderleri 1 00 

c) Bor�lanma gene! giderleri 450 
d) Diger mal ve hizmet ahm giderleri 27.752 

27 Tiirk (2009),  s. 35-43, Ozbaran (2004) .  

Ger�kle1en 
gider 

505.992 

452.987 

125 .046 
1 1 0.091 

6.679 
3.284 
4.992 

21 .042 
1 8 .632 

1 .31 1 
428 
670 

45.444 
12.692 

8.701 
1 .914 
2.077 

380 
283 

97 
240 

32. 1 3 1 



4. Cari transferler 
a) GOrev zararlar1 

KIT gorev zararlan 
Halk Bankasi 
Ziraat Bankasi 
Diger gorev zararlan 

b) Hazine yardunlan 
SGK'ya hazine yard1mlar1 
i§sizlik Sigorta Fonu 
Sand1klara 5 puan prim destegi 
Saghk, emeklilik ve sosyal yard1m giderleri 
Devlet sosyal giivenlik katk1s1 
Faturah odemeler 
Ek kar§1hklar 
Emeklilere ek Odeme 
1§veren sigorta primi 5 puan indirimi 
Sosyal giivenlik a�1k finansmam 
Sosyal giivenligi olmayanlarm saghk primi 
Mahalli idarelere hazine yard1mlar1 
Belediyelere yard1m (denkle§tirme Odenegi) 
ii Ozel idareleri (koy hiz. personeli iicret Odemesi) 
Sokak ve caddelerin aydmlatdmas1 hizmetleri 
Diger hazine yard1mlar1 
DF1F (ihracat destegi) 
Diger 

c) Kar amac1 giitmeyen kurulu§lara yapdan transferler 
Siyasi partilere yard1m 
Dig er 

d) Hanehalkma yap1lan transferler 
Burslar ve har�hklar 
Egirim ama�h diger transferler 
Saghk ama�h transferler 
Yiyecek ama�h transferler 
Barmma ama�h transferler 

e) Tanmsal destekleme odemeleri 
Alan bazh tanmsal destekler 
Fark odemesi destekleme hizmetleri 
Hayvanc1hk destekleme hizmetleri 
Kll'sal kalkmma ama�h tanmsal destekler 
Tanm sigortas1 destekleme hizmetleri 
Telafi edici Od. ili§kin tanmsal destekler 
Diger tanmsal ama�h destekler 

f) Hanehalkma yapdan diger transferler 
Ekonomi Bakanhg1 te§vik Odemeleri 
Turizm enerji te§vik odemeleri 
KOSGEB (Kobi destegi) 
Tabii afetten zarar goren �ift�ilere yard1m 
Bireysel emeklilik devlet katk1s1 
Diger 

g) Sosyal ama�h transferler 
SH<;:EK yard1mlar1 
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1 76.425 
4.412 
2.077 

600 
1 .280 

456 
86.767 

2.603 
2.360 

244 
80.629 
34.887 

3 . 1 84 
1 .875 
6.333 
9.419  

1 8 . 1 1 9  
6 .812  
1 . 1 76 

359 
8 1 8  

0 
2.358 

905 
1 .453 
1 .994 

531 
1 .463 
4.614 
2.364 
1 .472 

1 0 1  
625 

52 
1 0.000 

2.642 
3.065 
2.953 

500 
404 
137 
300 

3.322 
278 

64 
279 

14 
2.350 

337 
8.994 
5.031 

1 82.787 
4.820 
2.314 

690 
1 .367 

448 
87.560 

3.086 
2.71 9 

367 
80.083 
38 .140 

5.083 
1 .875 
6.407 
9.887 

12.286 
6.406 
1 . 145 

328 
8 1 7  

0 
3.246 
1 .208 
2.038 
3.688 

531 
3.157 
4.253 
2.291 
1 .222 

1 1 1  
577 

52 
9.971 
2 .610 
2.728 
2.973 

627 
529 
133 
372 

5.730 
395 

12 
327 

2 
2.427 
2.567 
9.089 
4.692 
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2022 Kanun ayhk Odemeleri 3.93 1 4. 1 30 
Diger sosyal ama�h transferler 33 268 

h) Yurt di§ma yaptlan transferler 1 .921 1 .910  
Kibns 250 237 
Uluslararas1 kurulu§lara kanhm pay1 1 .080 1 . 1 72 
Diger 591 501 

i) Gelirden aynlan paylar 54.400 55.765 
Mahalli idare paylan 44.655 46. 123 
ti tizel idarelerine 1 .948 2.028 
Biiyiik§Chir belediyelerine � 9.337 1 9.880 
Biiyiik§Chir il�e belediyelerine 1 7.528 1 8 . 1 6 1  
Diger belediyelere 5.843 6.054 
Fon paylan 8.978 8.578 
SSDF 4.457 4 .135 
SYDTF 4.457 4.3 1 8  
Diger fon paylan 64 125 
Gelirden aynlan diger paylar 767 1 .064 
Egitime katk1 pay1 6 1 0  5 8 9  
Toplu Konut tdaresi'ne aktardan 106 98 
Dig er 5 1  377 

5. Sermaye giderleri 40.955 56.875 
Mamul mal ahmlan 6. 126 6.767 
Gayrimenkul ahmlar1 ve kamul3§tirmas1 2.481  5.325 
Gayrimenkul sermaye ve iiretim giderleri 26.059 39.924 
Gayrimenkul biiyiik onanm giderleri 2.5 1 0  2.949 
Diger sermaye giderleri 3.779 1 . 9 1 0  

6. Sermaye transferleri 6.798 1 0.460 
a) Yurt i�i sermaye transferleri 6.355 9.8 1 5  

KOY-DES Projesi 367 367 
BELDES 590 590 
T0B1TAK AR-GE Odenegi 977 1 .271 
Kalkmma ajanslan 371 369 
SOD ES 231 73 
iller Bankasi 0 0 
Dig er 3.8 1 9  7. 145 

b) Yurt ch§1 sermaye transferleri 443 645 
K1bns 366 570 
Diger 77 75 

7. Bor� verme 1 0.545 1 1 .333 
a) Yurt i�i bor� verme 9.946 1 0.964 

KiT 5.723 6.585 
Risk hesab1 1 5  0 
Ogrenim ve har� kredisi 3.405 3.652 
Kredi Garanti Fonu'na 58 18  
Diger 745 71 0  

b) Yurt d1§1 bor� verme 599 369 
K1bm (kredi) 406 270 
K1bns (te§vik) 1 0  0 
Diger 1 83 99 



8. Yedek i:idenekler 
Personel giderlerini kar§ilama i:idenegi 
Y edek i:idenek 
Dogal afet giderlerini kar§tlama i:idenegi 
Y atmmlan h1zland1rma i:idenegi 
ilama bagh bor<;lan kar§tlama i:idenegi 
Ozellikli giderleri kar§tlama i:idenegi 
Y eni kurulacak daire ve idarelerin ihtiyai;larm1 kar§tlama i:idenegi 

B. Faiz giderleri 

Kaynak: Muhasebat Genel Miidiirliigii. 
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3.573 
750 

1 .547 
1 00 
633 
460 

38 
45 

54.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

53.006 

Ekonomik s1mfland1rmaya gore merkezi yonetim biit�e giderleri Paiz Harif Biitfe Giderle
ri ve Paiz Giderleri olmak iizere iki ba§hga aynlmakta, Faiz Hari� Biit�e Giderleri ise a§ag1daki se
kiz ana ba§hkta s1mflandmlmaktad1r: 

Personel Giderleri 
SGK'ya Devlet Primi Giderleri 
Mal ve Hizmet Ahm Giderleri 
Cari T ransferler 
Sermaye Giderleri 
Sermaye Transferleri 
Bor� Verme 
Yedek Odenekler 

Biit�e sunumunda Personel Giderleri, merkezi yonetim tarafmdan kamu �ah§anlarma 
bordroya dayah olarak odenen iicretleri, SGK'ya Dev/et Primi Giderleri ise bu �ah§anlar i�in i§
veren s1fat1yla merkezi yonetim tarafmdan sosyal giivenlik kurumlarma odenen sosyal giivenlik 
primlerini gosterir. istihdam ettigi �ah§anlar i�in kamunun katland1g1 toplam mali yiik, kabaca bu 
iki kalemin toplamma e§ittir. Personel giderleri kaleminde gosterilen harcamalar hanehalklarma 
gelir te§kil ederken, sosyal giivenlik kurumlan devlet primi kalemi, bir devlet kurulu§undan diger 
bir devlet kurulu§una yapilan transfer niteligindedir. Merkezi yonetimin personel maliyeti, top
lam biit�e giderlerinin ii�te birine yakla§maktad1r. 

Mal ve Hizmet Alim Giderleri, merkezi yonetime bagh �e§itli kamu kurulu§larmm faturah 
olarak teslim ald1klan mal ve hizmetlerin yer ald1g1 biit�e kalemidir. Ba§ta savunma ve giivenlik 
harcamalan olmak iizere farkh nitelikteki pek �ok satm ahm bu kalemde toplanmaktad1r. 

Cari Transfer/er kalemi, hanehalklarma ve �e§itli kurulu§lara yap1lan transfer odemeleri
nin yam s1ra, merkezi yonetimden diger kamu kurulu§larma kar§1hks1z aktanlan odemeleri de 
kapsayan bir kalemdir. Saghk ve egitim yard1mlan ile tanmsal destekleme odemeleri gibi ki§ilere 
yap1lan odemeler di§mda, ba§ta sosyal giivenlik kurumlan olmak iizere diger kamu kurulu§larma 
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yapdan yard1mlar ve kamu i§letmelerinin gorev zararlanm kar§1lamak i�in yap1lan odemeler bu 
ba§hkta gosterilir. Diger kamu kurulu§larma yap1lan transferler bu kurulu§larca cari harcamalar 
i�in kullamlabileceginden, biit�edeki Cari Transferler kalemi, kamunun ozel kesime yonelik 
transfer harcamalarmm toplam1 olarak degerlendirilmemelidir. (Kamunun kamu d1§1 kesime yap
t1g1 toplam transfer odemeleri i�in bkz. Kamu Kesimi Genel Dengesi ) .28 

Gorev Zararlart, bakanlar kurulunun verdigi talimatlara bagh olarak kamu iktisadi te§eb
biislerinin ugrad1g1 zararlan ifade eder. Hiikiimet baz1 toplum kesimlerinin yararma, kamu ikti
sadi te§ebbiislerinin piyasadaki fiyatm altmda fiyat uygulamasm1 isteyebilmekte, kamu iktisadi te
§ebbiislerinin bu tiir uygulamalar sonucunda kar§1la§t1klan zararlar da biit�eden kar§1lanmakta
d1r. Bu uygulamayla merkezi yonetim, transfer harcamas1m dogrudan kendisi yapmak yerine ik
tisadi i§letmeler arac1hg1yla ger�ekle§tirmi§ olmaktadir. 2001 krizinden once kamu a�1klanm giz
lemek i�in kullamlm1§ olan gorev zararlan, kriz ortammm derinle§mesine yapt1g1 katk1larla kotii 
bir §Ohret kazanm1§t1r.29 

Hazine Yardtmlart kalemi, biiyiik oranda, sosyal giivenlik amac1yla yapdan transfer harca
malarmdan olu§ur. Biit�eden mahalli idarelere yap1lan transferlerin bir k1sm1 ile baz1 diger trans
ferler de yine bu kalem altmda gosterilmektedir. 

Cari transferler i�inde diger bir onemli kalem, yerel yonetimler, fonlar ve diger kamu kuru
lu§larma yap1lan transferleri i�eren Gelirden Ayrzlan Paylar kalemidir. Yerel yonetim gelirlerinin 
onemli bir k1sm1, merkezi yonetimden alman paylardan olu§ur. Yerel yonetimlere merkezi yone
timden kaynak aktanlmas1, vergi odeme giicii yiiksek yorelerden daha az geli§mi§ yorelere kaynak 
aktanm1 saglayarak bolgesel geli§mi§lik farklanm azaltma i§levini gormektedir. Dikkat �eken bir 
nokta ise, yerel yonetimleri gii�lendirme fikrinin giindemden dii§memesine ragmen, biit�eden ma
halli idarelere aktanlan paylarm 2000'li y1llar boyunca reel olarak gerileme gostermi§ olmas1d1r. 

Cari transferlerin bir diger onemli alt ba§hgim T artmsal Destekleme Odemeleri olu§tur
maktad1r. Tanmsal destek, stratej ik bir sektor olan tanmm desteklenmesi kadar, k1rsal kesime ge
lir destegi saglama fonksiyonunu da yerine getirir. 2000 ydmdan bu yana reel olarak yakla§Ik ii� 
bu�uk kat artan tanm destekleri 2015 y1lmda 1 0  milyar TL'ye ula§mI§t1r. 

Sosyal Hizmetler ve <;ocuk Esirgeme Kurumu'na yapdan transferler Sosyal Ama�lt Trans
fer/er kaleminde gosterilmektedir. 

Yurt Dt§tna Yaptlan Transfer/er, yurt d1§ma merkezi yonetim tarafmdan yapdan kar§1hk
s1z transferlere yer verilen kalemdir. 201 5  y1lmda 2 milyar TL'ye yakla§an ve giderek yiikselen bu 
kalem cari i§lemler dengesini de etkilemektedir. 

28 Kamu hesaplarmda yer alan transfer harcamalan, devletin fiilen hak sahibine yapt1g1 iidemeleri kapsar. Devlet bu transfer 
harcamalarmm yamnda indirim, istisna ve muafiyet olarak ki�i ve kurulu�lara �§itli menfaatler de temin eder. (Omegin ya
tmm te�vikleri ya da iigrencilerin toplu ta§ima ara�larmdan indirimli olarak yararlanmas1 . )  Bu tiir harcamalar istatistiklerde 
yer almasa da bir tiir transfer olarak kabul edilebilir. 

29 2001 iincesinde kamu harcamalarmdaki hedefleri tutturmak adma kamu harcamalanmn bir k1sm1 kamu bankalan arac1h
g1yla ger�ekle§tirilmi§ ve boylece bu harcamalar kamuoyundan gizlenmi§ti . Kamu giderlerinin biit�ede giiriinenin �ok iizerin
de oldugunun anla�1lmas1, piyasalardaki giivenin daha da sars1lmasma neden olmu§tU. Bu tecriibe, istatistiklerin giivenilirli
ginin iinemini giisteren orneklerden biridir. 



GRAFiK 7.3 
Transfer Harcamalanmn DaiJlnm• 

Diger kamu 
kurumlarma 
transferler 

Tarimsal 
destekleme 
odemeleri 

Diger ki§i ve 
kurumlara 
transferler 

Mahai idarelere 
yapilan hazine 

yard1m1 

Yurtd1§ma yapilan 
transferler 
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Sosyal giivenlik 
harcamalari 

( • )  Sosyal giivenlik harcamalan, Tabla 7.6'da Hazine Yardtmlan ba§hgt altmdaki SGK'ya Hazine Yard1mlan ve Saghk, Emeklilik ve Sos
yal Yard1m Giderleri kalemlerinin toplammdan; Maha/Ii /dare/ere Yap1lan Hazine Yard1m1 kalemi, Hazine Yardimlan kalemi altmda
ki Maha/Ii /dare/ere Hazine Yard1mlar1 ve Gelirden Ayn/an Paylar kalemi altmdaki Maha/Ii /dare Pay/an kalemlerinin toplammdan; 
Diger Kamu Kurumlanna Transfer/er kalemi, Gelirden Ayn/an Paylar kalemi altmdaki Fon Pay/an ve Gelirden Ayr1lan Diger Paylar 
kalemlerinin toplanundan; Diger Ki§i ve Kurumlara Transfer/er ise Kor Amac1 Gutmeyen Kuru/Uflara Yap1lan Transfer/er, Hanehalk1-
na Y ap1/an Transfer/er, Hanehalkma Y ap1lan Diger Transfer/er ve Sosya/ Amafll Transfer/er ba§hklan ile Hazine Yard1mlar1 ba§hgt al
tmdaki Diger Hazine Yard1mlan kalemlerinin toplanundan olu§maktadll'. 

Kaynak: Muhasebat Genel Miidiirliigii. 

Bunlarm d1§mda kar amac1 giitmeyen kurulu§lara ve hanehalklarma yap1lan diger transfer 
odemeleri, cari transfer kalemi altmdaki ilgili bilt\e gider ba§hgi altmda gosterilmektedir. 

201 5  y1h i\in merkezi yonetim transfer harcamalarmm dag1hm1 Grafik 7.3 'te yer almakta
d1r. Toplam transfer gideri i\inde sosyal giivenlik amac1yla yap1lan transfer harcamalan % 46'hk 
payla ba§ta gelmektedir. Bunu, mahalli idarelere yap1lan hazine yard1mlan ile diger ki§i ve ku
rumlara yapilan transferler izlemektedir. Transfer odemeleri i\inde tanmsal desteklemeler ise 
yakla§1k % 5,5'lik oran ile nispeten smuh bir paya sahiptir. Tanm kesimine verilen destegin dii
§ilk ger\ekle§mesi, tanmm oncelikli bir sektor olma vasfm1 kaybetmesi kadar iilke siyasetinde ku
sal kesimin ag1rhgmm azalmasmm bir sonucu olarak da yorumlanabilir. 
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Sermaye Giderleri kalemi, askeri ama\h harcamalar hari\ olmak iizere, gayrimenkul in§a
at1, gayrimenkul ahmlan, kamula§tirmalar, gayrimenkul onanm giderleri, iiretim i\in kullamla
cak olan mamul ma! ahmlan gibi devletin mal varhgm1 art1ran harcamalardan olu§ur. Bu harca
malar, normal omrii bir y1ldan fazla olan ma! ve hizmet ahmlan ile sabit sermaye edinimleri ve 
gayri maddi aktiflerin edinimi i\in yap1lan ve biit\e kanunlan ile belirlenen asgari degerleri a§an 
odemeleri kapsar. Daha basit bir ifadeyle biit\edeki Sermaye Giderleri kalemi, merkezi yonetimin 
yatmm ama\h yapt1g1 harcamalan gosterir. Askeri ama\h yap1lan yatmm harcamalan uluslara
ras1 standartlara gore yatmm harcamas1 degil cari gider olarak kabul edildigiriden, askeri lojman 
harcamalan di§mdaki tiim savunma harcamalan biit\ede cari giderler i\inde gosterilmektedir.30 

Sermaye Transferleri kalemi, ki§i veya kurumlarin sermaye nitelikli ihtiya\lanmn kar§1lan
mas1 amac1yla, merkezi yonetim tarafmdan ger\ekle§tirilen kaynak aktanmlarm1 i\erir. Bir trans
fer giderinin biit\ede sermaye transferi olarak s1mflandmlmas1 i\in, yapilacak harcamamn yatmm 
niteliginde oldugunun Kalkmma Bakanhg1 tarafmdan onaylanmas1 gerekir. 

Bor� Verme kalemi, merkezi yonetimin ki§i ve kurulu§lara verdigi bor\larm toplam1m gos
termektedir. Biit\ede bor\ verme amac1yla tahsis edilen odeneklerin biiyiik k1sm1 kamu iktisadi te
§ebbiislerine merkezi yonetimce verilen bor\lardan olu§ur. Kamu miilkiyetindeki kurulu§lara ve
rilen bu bor\lar, bir giderden \Ok devlet tarafmdan ger\ekle§tirilen yatmm olarak da degerlendi
rilebilir. Ogrenim ve har\ kredileri de biit\ede yine bu kalem altmda yer almaktad1r. 

Yedek Odenekler biit\ede ba§lang1\ta ongoriilemeyen hizmet kar§1hklan olarak veya yap1-
lan tahminlerin tutmamas1 ihtimaline kar§1hk hizmetlerin aksamamas1 i\in ihtiyat olarak aynlan 
odeneklerdir. 

Giiniimiizde vergilerden sonra devletlerin ikinci temel finansman kaynag1m kamu bor\lan
mas1 olu§turmaktadir. Biit\ede kamunun i\ ve di§ bor\ faiz odemeleri Paiz Giderleri kaleminde 
gosterilir. Bu kaleme, ellerinde bulundurduklan bor\ senetlerine kar§Ihk olarak diger kamu kuru
lu§larma yapilan faiz odemeleri de dahildir. Alman bor\lar biit\ede gelir olarak gosterilmedigi gi
bi, anapara geri odemeleri de gider olarak gosterilmez. 31 

Faiz giderlerinin biit\e i\indeki oransal biiyiikliigii, biit\eden sermaye sahiplerine yap1lan 
kaynak aktanmmm bir gostergesi olarak izlenebilir. Burada gozden ka\mlmamas1 gereken nok
ta, biit\ede yer alan tutarlarm reel faizi degil nominal faizi gosteriyor olmas1d1r. Paiz odemeleri
nin bir k1sm1 bor\ anaparasmm enflasyon dolay1s1yla deger kaybetmesine kar§1hk gelir.32 Diger 
bir ifadeyle faiz odemelerinin bir k1sm1 enflasyon vergisi ile kamuya bor\ verenlerden geri ahmr. 

30 201 0-201 2  Diinemi Biitc;e <';agns1. 
31 1 924- 1 949 diineminde faiz iidemelerinin yam s1ra bore; anapara iidemeleri de biitc;ede transfer giderleri arasmda giisterilmek

te, buna paralel olarak borc;lanmalar gelir olarak kaydedilmekteydi. Faiz ve anapara iidemeleri ayn ba§hklar altmda yer alsa 
da, 1 950-1 985 diineminde alman borc;lar ile anapara geri iidemelerine biitc;e ic;inde yer verilmesi uygulamas1 devam etmi§tir. 
Bu uygulamaya 1 986 y1lmda son verilerek alman borc;lar ve anapara geri iidemeleri bu tarihte biitc;eden c;1kar1lm1§tlr. (Kar
luk, 1 999, s. 1 02) Alman ve geri iidenen bore; anapara tutarlar1 giiniimiizde, ileride inceleyecegimiz hazine nakit dengesinden 
izlenebilmektedir. 

32 Eisner ( 1 989) .  
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GRAFiK 7.4 
Merkezi Yonetim Biit�esi Faiz Giderinin Milli Gelire Oram (%)  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0  201 1 2 0 1 2  201 3  2 0 1 4  2 0 1 5  

- Faiz giderinin milli gelire oram 

Kaynak: Muhasebat Genel Miidiirliigii, 11HK. 

Kamunun reel faiz yiikii, odenen faizin, enflasyon dolay1s1yla paranm satm alma giiciinde gorii
len dii§ii§ii a§an k1sm1 kadardir. Ornek olarak 1 00 milyar TL bor� stoku i�in ydhk % 25 faiz 
odendigini ve aym donemde enflasyonun % 20 olarak ger�ekle§tigini dii§iinelim. Bu durumda 
bor� vadesinde biit�ede 25 milyar TL faiz gideri goriiniir. Ancak itfa tarihinde kamunun geri ode
digi toplam 125 milyar TL, bor�lanmaya gidildigi tarihteki i 04 milyar TL'nin satm alma giiciine 
sahip oldugundan, kamunun reel faiz gideri, biit�ede gordiigiimiiz 25 milyar TL degil 4 milyar 
TL'lik bir biiyiikliige kar§thk gelecektir.33 

Biit�e ger�ekle§melerinin yorumlanmasmda gozden ka�mlmamas1 gereken bir diger nokta 
ise itfa tarihlerine bagh olarak faiz giderlerinin aylar i�inde e§itsiz bir dag1hm sergilemesidir. Yiik
sek oranh bir ayhk biit�e a�1gi, biit�e disiplininden uzakla§dmasmdan �ok, o ayki faiz giderinin 
yiiksek olmasmdan kaynaklamyor olabilir. 

Grafik 7.4'te, 2000 ydmdan giiniimiize faiz giderlerinin milli gelire oramna yer verilmekte
dir. 2001 krizinde hem bor� miktarmm hem de faiz oranlanmn artmas1yla birlikte kamu kesimi 

33 Biit�e a�1gmdan faiz odemelerinin enflasyon etkisi ile a�mmaya ugrayan k1smmm �1kanlmas1yla ula�1lan biiyiikliik i�lemsel 
a�1k (operasyonel a�1k) olarak adlandmhr (bkz. Egeli (2002), s. 34-35) .  
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GRAFiK 7.5 
2015 Y1h Merkezi YOnetim Biit� Giderleri 

SGK'ya devlet 
primi giderleri 

Sermaye giderleri 

Mal ve hizmet ahm 
giderleri 

Faiz giderleri 

Kaynak: Muhasebat Gene! Miidiirliigii. 

Bor� verme 

Cari transferler 

Personel giderleri 

agrr bir faiz yiikii ile kar§I kar§1ya kalmi§tlf. ilerleyen donemlerde ise faiz oranlarmdaki dii§ii§iin 
yarunda milli gelirde de istikrarh bir biiyiime yakalanmas1yla beraber faiz giderlerinin milli gelire 
orarunda luzh bir gerileme ger�ekle§mi§tir. 2002 y1lmda % 14,8 olan faiz giderlerinin GSYH'ya 
oramrun 2015 ydmda % 2,7 seviyesine kadar indigi goriilmektedir. 

2015 y1h i�in biit�e giderlerinin gider tiirleri bazmda kmhmma Grafik 7.5 'te yer verilmek
tedir. Biit�e giderleri i�inde en biiyiik pay1 mas1yla cari transferler, personel giderleri, faiz gider
leri, mal ve hizmet ahm giderleri ve sermaye giderleri almaktad1r. Bu dag1hm1yia Tiirkiye'de mer
kezi yonetim biit�esi, kamu mah iiretiminden �ok gelir transferi i§levi goren bir biit�e goriintiisii 
sergilemektedir. 

Fonksiyonel Stntflandtrma 
Maliye Bakanhg1'nca merkezi yonetim gider istatistiklerinin yay1mlanmasmda kullamlan 

diger s1mflama yontemi fonksiyonel s1mflamad1r. Biit�e giderlerinin fonksiyonel s1mfland1rmas1, 
devlet faaliyetinin tiiriinii gostererek biit�e politikalarmm olu§turulmasmda sektorel aynmlarm 
yap1labilmesine hizmet eder. 
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Tiirkiye'de 2015 y1h i�in fonksiyonel sm1flandirmaya gore biit�e odenekleriyle yilhk top
lam biit�e ger�ekle§melerine Tablo 7.4'te yer verilmektedir. 

TABL0 7.4 
2015 Yw Merkezi Biit� Giderleri Ba1langi,. Odenegi ve Ger,.eklefmelerinin 

Fonksiyonel Srmflandmnas1 (bin TL) 

Harcamalar 

I- Genet kamu hizmetleri 
Yasama ve yiiriitme organlan, finansal ve mali i§ler, di§. hizmetleri 
01§ ekonomik yard1m hizmederi 
Genet hizmetler 
Temel ara§t1rma hizmetleri 
Bo� yonetimi hizmederi 
Genet nitelikli transferlere ili1kin hizmetler 
Genet kamu hizmetlerine ili§kin ara§ttrma ve geli§tirme hizmetleri 
Sm1fland1rmaya girmeyen genel kamu hizmetleri 

II- Savunma hizmetleri 
Askeri savunma hizmetleri 
Sivil savunma hizmetleri 
01§ askeri yard1m hizmetleri 
S1mfland1rmaya girmeyen savunma hizmetleri 

III- Kamu diizeni ve giivenlik hizmederi 
Giivenlik hizmetleri 
Y angmdan korunma hizmetleri 
Mahkeme hizmetleri 
Cezaevi idaresi hizmetleri 
Kamu diizeni ve giivenlige ili§kin ara§tuma ve geli§tirme hizmetleri 
Sm1fland1rmaya girmeyen kamu diizeni ve giivenlik hizmetleri 

IV- Ekonomik i§ler ve hizmeder 
Genel ekonomik i§ler ve hizmetler 
T anm, ormanc1hk, bahk,.1hk ve avc1hk hizmederi 
Y ak1t ve enerj i hizmederi 
Madencilik, imalat ve in§aat hizmederi 
Ula§tuma hizmederi 
ileti§im hizmederi 
Diger endiistriler 
Ekonomik faaliyedere ili§kin ara§tuma ve geti§tirme hizmetleri 
S1mfland1rmaya girmeyen ekonomik i§ler ve hizmetler 

V- <;:evre koruma hizmetleri 
Ank yonetimi hizmetleri 
At1k su yonetimi hizmetleri 
Kirliligin azalt1lmas1 hizmetleri 
Dogal ortamm ve bio ,.e§itliligin korunmas1 
<;:evre korumaya ili§kin ara§ttrma ve geti§tirme hizmederi 
Sm1fland1rmaya girmeyen ,.evre koruma hizmederi 

Ba1langi,. 
Odenegi 

472.942.746 

141 .696.266 
1 5.642.937 

974.003 
1 1 .825.888 

1 .479.910 
54.476.000 
54.937.6 1 1  

5 14.324 
1 . 845.593 

23.3 1 7.33 1 
22.513 .448 

140. 123 
56.400 

607.360 

34.350.445 
24.435.042 

1 8 9  
5 . 1 66.408 
3.281 .427 

1 .436 
1 .465.943 

57.468.712 
5.446.04 1 

1 9.690.383 
2.019.322 
1 .538 .700 

1 8 .72 1 . 1 1 1  
399.684 

9.241 .680 
372.707 

39.084 

5 1 3 .607 
0 

87.378 
1 79.343 
144. 1 1 9  

4 . 163 
98.604 

Biit� 
ger�kle1mesi 

505.992.432 

141 .316.21 7  
1 4.747.308 

569.51 6  
1 1 .564.972 

1 .786.741 
53.246.839 
56.049.299 

1 .232.727 
2 .1 1 8 . 8 1 5  

22.874.677 
22. 1 53.988 

8 1 . 1 79 
39.500 

600.01 0  

38.837. 1 84 
26.925.259 

200 
6 .128.308 
4.382.302 

1 .251 
1 .399.864 

73 .389. 8 1 8  
6.048.430 

20.973.009 
3 . 1 1 6.064 
1 .671 .469 

29.915 .332 
943.615 

1 0.304.384 
386.595 

30.920 

552.91 1  
0 

93.938 
198.647 
1 30.328 

3.947 
1 26.05 1 
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VI- 1skan ve toplum refah1 hizmetleri 
iskan i§leri ve hizmetleri 
Toplum refaht hizmetleri 
Su temini i§leri ve hizmetleri 
Sokak ve caddelerin aydmlat1lmas1 hizmetleri 

VII- Saghk hizmetleri 
T1bbi iiriinler, cihaz ve ekipmanlara ili§kin i§ler ve hizmetler 
Ayakta yiiriitiilen tedavi hizmetleri 
Hastane i§leri ve hizmetleri 
Halk saghg1 hizmetleri 
Saghk hizmetlerine ili§kin ara§ttrma ve geli§tirme hizmetleri 
S1rufland1rmaya girmeyen saghk hizmetleri 

VIII- Dinlenme, kiiltiir ve din hizmetleri 
Dinlenme ve spor hizmetleri 
Kiiltiir hizmetleri 
Y aym ve yay1m hizmetleri 
Din hizmetleri 
S1rufland1rmaya girmeyen dinlenme, kiiltiir ve din hizmetleri 

IX- Egitim hizmetleri 
Okul i:incesi ve ilki:igretim hizmetleri 
Ortai:igretim hizmetleri 
Yiikseki:igretim hizmetleri 
Seviyeye gore sm1flandmlamayan egitim hizmetleri 
Egitime yardtmc1 hizmetleri 
Egitime ili§kin ara§t1rma ve geli§tirme hizmetleri 
S1rufland1rmaya girmeyen egitim hizmetleri 

X- Sosyal giivenlik ve sosyal yard1m hizmetleri 
Hastahk ve malulliik yard1m hizmetleri 
Y a§hhk yardtrru hizmetleri 
Aile ve c;ocuk yard1m1 hizmetleri 
i§sizlik yard1rru hizmetleri 
Sosyal giivenligi bulunmayanlara saglanan hizmetler 
Sm1fland1rmaya girmeyen sosyal giivenlik ve sosyal yardtm hizmetleri 

Kaynak: Muhasebat Genel Miidiirliigii. 

4.658.502 5.974.928 
2.143.2 1 6  2.289.298 

426.6 1 5  1 .590.064 
8 1 7.010 1 .032.857 

1 .271 .661 1 .062.709 

22.003.866 25.047.488 
73.470 62.566 

4.937.224 4.893.263 
12.532.382 1 5.334.45 1 

4.287.955 4.589.75 1 
1 6.748 20.91 1 

1 56.087 146.546 

9.714.496 1 1 .020.607 
1 . 1 68.080 1 . 950.935 
2.282.670 2.520.393 

468.325 446.534 
5.737.087 6.056.923 

5 8.334 45.822 

8 1 .694.836 86.810 . 156 
31 .454.424 3 1 .622.672 
16.823.455 1 9.948.484 
1 7.91 6.927 20.600.334 

2.267.320 2.408.980 
5.582.576 6.296.1 86 

652.482 91 9.200 
6.997.652 5.014.300 

97.524.685 1 00. 1 68 .446 
4.885.307 4.764.660 

397.022 3 8 1 . 157 
749.084 955.904 

2.359.91 1 2.71 9.488 
4 .127.726 4.242.665 

85.005.635 87. 1 04.572 

Fonksiyonel sm1fland1rmada merkezi yonetim biit�e giderleri a§ag1daki on ana ba§hkta 
toplanmaktadir: 

Genel Kamu Hizmetleri 
Savunma Hizmetleri 
Kamu Diizeni ve Giivenlik Hizmetleri 
Ekonomik i§ler ve Hizmetler 
<;evre Koruma Hizmetleri 
iskan ve Toplum Refah1 Hizmetleri 
Saghk Hizmetleri 



- Dinlenme, Kiiltiir ve Din Hizmetleri 
- Egitim Hizmetleri 
- Sosyal Giivenlik ve Sosyal Y ardim Hizmetleri 

kamu ekonomisi 307 

Gene/ Kamu Hizmetleri, yasama, di§i§leri, di§ ekonomik yardimlar, genel hizmetler, hon; 
yonetimi ve temel ara§tirmalar gibi kamusal harcamalan kapsamaktadir.311 Merkezi yonetimin 
faiz giderleri de bor� yonetim hizmetleri kapsammda, genel kamu hizmetlerinin bir par�asi olarak 
degerlendirilir. Diger ba§hklar altmda simflandmlamayan transfer harcamalan da genel kamu 
hizmetleri kaleminde izlenmektedir. 

Savunma Hizmetleri, askeri ve sivil savunma idaresi ile di§ askeri yardimlardan olu§mak-
tadir. 

Kamu Duzeni ve Guvenlik Hizmetleri; sivil savunma hari� olmak iizere asayi§, itfaiye, yar
gi, cezaevi hizmetleriyle ilgili giderleri i�erir. 

Ekonomik i§ler ve Hizmetler ba§hgmda, ticari ve smai faaliyetlerin diizenlenmesi ve siirdii
riilmesine ili§kin kamu hizmetleri simflandmlmaktadir. 

<;evre Koruma Hizmetleri ba§hgi altmda; atik yonetimi, kirliligin azaltilmasi ve dogal or
tamm korunmasi faaliyetlerine yonelik harcamalar yer almaktadir. 

iskan ve Top/um Refaht Hizmetleri; ki§i ve ailelerin iskam ile temel ihtiya�lara yonelik hiz
metleri i�ine ahr. 

Sagltk Hizmetleri, bireysel ve toplumsal saghk hizmetleri ve yaygm saghk egitimi harcama
lanm kapsamaktad1r. Askeri nitelikli saghk hizmetleri de bu ba§hk altmda degerlendirilmektedir. 

Dinlenme, KU/tur ve Din Hizmetleri ba§hg1, bireysel ve toplumsal nitelikli kiiltiir ve din 
hizmeti harcamalanm i�erir. 

Egitim Hizmetleri kalemi, savunma ve giivenlik ama�h olanlan da kapsamak iizere orgiin 
ve yaygm egitim hizmetleri i�in yap1lan harcamalardan olu§ur. Bir tiir gelecege yatmm olan egi
tim ve saghk harcamalarmm biit�e biiyiikliigiine oram, kamunun mali yap1smm otesinde, insani 
geli§mi§lik ve ki§isel refaha ili§kin de bilgi saglayan hirer sosyal gosterge niteligi ta§imaktad1r. 

Sosyal Guvenlik ve Sosyal Yardtm Hizmetleri, genel olarak sosyal giivenlik hizmetleri ile 
sosyal yard1m programlarma yonelik yaptlan harcamalan i�erir. Bu kalemin biiyiik boliimii, sos
yal giivenlik kurumlarma yapilan Hazine yardimlarmdan olu§rriaktadir.35 

Giderlerin fonksiyonel s101flandirmasmda, kamu giderinin tiirii degil, bu giderin hangi 
amaca hizmet etmek iizere yapildigi dikkate ahmr. Buna gore transfer harcamalan da odemenin 
niteligine gore farkh ba§hklar altmda simflandmhr. Ornegin �ift�ilere odenen tanmsal yardimlar 
Ekonomik i§ler ve Hizmetler ba§hgi altmda, emekli maa§ odemeleri sonucu olu§an SGK a�iklan
nm finanse edilmesi i�in bu kuruma yaptlan transferler ise Sosyal Giivenlik ve Sosyal Y ard1m Hiz
metleri ba§hgi altmda yer ahr. 

34 Biit\;e ve Mali Kontrol Gene) Miidiirliigii (2004) .  
35 Fonksiyonel sm1flandirmada her b ir  ba1hgm i\;erdigi hizmetler hakkmda daha ayrmt1h bilgi ir;in bkz. IMF (200 1 ), s. 79-1 10.  
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2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011  
2012 
2013 
2014 
2015 

TABL0 7.5 
Merkezi Yonetim Biit�esi'ndeki Savunma, Saglik ve Egitim Giderleri ile 

Bu Giderlerin Toplam Biit�e Harcamas1 i9ndeki Biiyiikliigii (milyon TL) 

Savunma hizmetleri Saghk hizmetleri 

Tutar Oran Tutar Oran 

1 1 .588  6,5 9.274 5,2 
1 1 .834 5,8 1 1 .276 5,5 
12.839 5,7 12.972 5,7 
14.567 5,4 1 5.682 5,8 
14.952 5,1 16 .071 5,5 
1 6 . 1 97 5,1 1 8 .594 5,9 
1 8 .430 5,1 1 5.580 4,3 
1 9.784 4,8 1 9.570 4,8 
21 .256 4,7 2 1 .482 4,8 
22.875 4,5 25.047 5,0 

Kaynak: Muhasebat Gene) Miidiirliigii. 

Egitim hizmetleri 

Tutar Oran 

22.2 1 9  1 2,5 
25.720 1 2,6 
30.493 1 3,4 
35.753 1 3,3 
41 .470 14,1 
48.558 1 5,4 
56.690 1 5,7 
64.885 1 5,9 
75.712 1 6,9 
86.8 1 0  1 7,2 

2006-201 5  y1llan arasmda biiti;eden savunma, saghk ve egitime aynlan miktarlara Tablo 
7.S 'te yer verilmektedir. incelenen donem boyunca savunma giderleri oransal olarak dii§ii§ egilimi 
gosterirken saghk ve egitim hizmetlerine yonelik harcamalarm art•§ kaydettigi dikkat i;ekmekte
dir. 36 Geni; niifus ve ortalama egitim siiresi dikkate almd1gmda kamunun egitim hizmetlerinin ye
terli olup olmad1gi ayn bir soru i§aretidir. Bununla birlikte, kamu kaynaklarmm savunma harca
mas1 yerine daha fazla be§eri yatmma donii§mesi olumlu bir geli§me olarak degerlendirilmelidir. 

Devletin ekonomiye ne derece miidahil olmas1 gerektigi, iktisati;1larm iizerinde uzla§maya 
varamad1g1 temel bir i;eki§me noktas1d1r. Bir grup, sosyal sorumlulugunun bir geregi olarak devle
tin aktif bii;imde ekonominin ii;inde yer almasma ihtiyai; bulundugunu ileri siirerken diger bir grup 
kamunun verimsizligini gereki;e gostererek devletin iktisadi hayattaki roliiniin en temel kamu faa
liyetleriyle sm1rlanmas1 gerektigini savunur. Bu baglamda biiti;e giderlerinin milli gelire oram, ka
mu ekonomisinin hacmine ili§kin temel gosterge olarak kullamlmakta, bu oramn yiiksekligi, kamu 
kesiminin ekonomiye yogun olarak miidahale ettigine dair bir delil olarak yorumlanmaktad1r. 

Gei;mi§ donem verilerine bakild1gmda, kamu ekonomisinin kiii;iiltiilmesi gerektigine yone
lik soylemin uygulamaya yans1mad1g1 goriilmektedir. IMF verilerine gore 201 5 y1lmda G7 iilke
leri ii;in % 39,8 olarak geri;ekle§en kamu giderlerinin GSYH'ya orammn, Avro bolgesinde % 
48,5 seviyesine kadar i;1kt1g1 gozlemlenmektedir. 

Devlet yalmzca toplad1g1 vergiler ve yapt1gi harcamalarla degil, iktisadi kurumlar ve ku
rumsal altyapmm geli§imine yapt1g1 miidahalelerle de iktisadi hayat ii;inde varhgm1 hissettirir. i§ 
giivenligi, asgari iicret tespiti, i;evre koruma, tiiketiciyi koruma gibi alanlarda yap1lan yasal dii
zenlemeler, kamunun ekonomi iizerindeki etkisinin rakamlara dokiilemeyen boyutunu ifade eder. 

36 Saghk giderlerinde 20 1 2  y1hnda ya�anan gerilemenin ila� fiyatlarmdaki dii�ii�ten kaynakland1g1 tahmin edilmektedir. 
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Biit\e harcamalarmm sm1rh oldugu kimi iilkelerde piyasalar, s1k1 diizenlemelerle denetim 
altmda tutulmakta, kanuni ve idari diizenlemelerle piyasa i§leyi§ine kamu kesimi tarafmdan mii
dahale edilmektedir. Ornek olarak kamu harcamalarmm milli gelire oram Japonya'da % 43 ve 
Giiney Kore' de ancak % 30 seviyesinde olmakla birlikte, bu iilkelerde sanayi sektoriiniin geli§me
sinde kamu te§vikleri ve \e§itli idari diizenlemelerin onemli rol oynad1g1 bilinmektedir. Kamu har
camalan devletin ekonomideki agirhgm1 ol\iimlemek i\in onemli bir gosterge sunsa da, diger ya
p1sal faktorlerin de gozden uzak tutulmamas1 gerekir. 

Butfe Dengesi 
Merkezi yonetimin biit\e gelir ve giderleri arasmdaki fark biit\e dengesini ifade eder. Gi

derlerin gelirleri a§mas1 durumunda biit\e a\1gmdan, gelirlerin giderleri a§mas1 durumunda ise 
biit\e fazlasmdan bahsedilir. Biit\e fazlas1, mevcut kamu borcunun geri odemesinde kullamlabi
lecekken, biit\enin a\1k vermesi durumunda, bu a\1k tutan ya Hazine'nin mevcut nakdiyle ya da 
ilave bor\lanmayla kar§1lamr. 

Klasik iktisat anlay1§1 devletin gelirlerini a§an miktarda harcama yapmas1m kabul edilemez 
bir hata olarak gormii§, gelir-gider dengesinin korunmasm1 adeta ahlaki bir gereklilik olarak de
gerlendirmi§tir. Tasarruflu davranmak nas1l bir erdem ise gelirin iizerinde harcama yapmak da 
sorumsuzca bir tav1rd1r. Ancak 1 930'larda biiyiik buhranla birlikte, ekonomideki dengesizlikle
rin tiiketim eksikliginden kaynaklanabilecegi dillendirilmeye ba§lanm1§, talep yetersizliginin iiste
sinden gelebilmek i\in devletin ekonomiye aktif miidahalesinin gerekebilecegi J.M. Keynes tara
fmdan sistemli olarak ortaya konmu§tur. 

Ekonomideki dengesizliklerle miicadele etmek amac1yla biit\ede a\1k verilebilecegi fikri ik
tisadi dii§iincede bir kmlmaya i§aret eder. Bu fikirlerden etkilenen iktisat\ilar, konjonktiir dalga
larma uygun olarak ayarlanacak biit\e a\1k ve fazlalarmm, ekonomide dengesizlik yaratmak ye
rine, piyasamn kusurlanm onleyecek bir politika arac1 olarak kullamlabilecegini savunmaya ba§
lam1§tir. Buna gore talebin dii§tiigii donemlerde, bilin\li olarak biit\e a\1g1 verilerek, toplam tale
bin artmlmas1 ve at1l kapasitenin tekrar kullammmm saglanmas1 gereklidir. Ekonominin gelece
gine ili§kin endi§eler ki§ileri bor\lanmak ve harcama yapmaktan ahkoyuyorsa, devlet biit\e a\1g1 
vermekten \ekinmemeli, talep yetersizligi devletin yapacag1 harcamalarla dengelenmelidir. Kon
jonktiiriin yiikseldigi ve biiyiimenin h1zland1g1 donemlerde elde edilecek biit\e fazlas1 sayesinde, 
biriken kamu bor\larmm odenmesi sorun te§kil etmeyecektir. 

Buna kar§m 1 970'lerde ozellikle yiiksek gelirli iilkelerde dii§iik biiyiime performanslan ile 
yiiksek enflasyonun birlikte goriilmesi, bu politikalarm yeniden gozden dii§mesine neden olmu§
tur. Klasik dii§iincenin giiniimiizdeki takip\ileri, biit\e a\1gma cevaz veren anlay1§m, siyaset\iler 
tarafmdan ka\1mlmaz bi\imde kotiiye kullamlacag1m savunmakta, enflasyon ve di§ a\1k gibi bir
\ok sorunun kokeninde kamunun savurganhgmm bulundugunu ileri siirmektedirler. Kamu a\Jk
lan piyasalarm denge diizeyinden sapmasma neden olarak bir taraftan ekonominin etkinligini k1-
s1tlamakta, diger taraftan tasarruf-yatmm dengesini bozarak odemeler dengesini olumsuz etkile-
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mektedir. 1 980'lerde geli§mekte olan iilkelerin kar§I kar§1ya kald1klan bor<; krizleri kamunun sa
vurganhgma delil olarak gosterilmi§, sonraki donemlerde goriilen baz1 finansal krizlerde de kamu 
ai;1klan ha§ sui;lu olarak itham edilmi§tir. 

Gei;mi§ tecriibeler, biit<;e dengesinin idari ve siyasi kararlar kadar ekonomideki canhhkla 
da yakmdan ili§kili oldugunu ortaya koymaktad1r. Ekonominin canh oldugu donemlerde kamu 
gelirleri artmakta, buna kar§m yava§lama donemlerinde hem vergilendirilebilen gelir dii§mekte 
hem de transfer odemeleri ba§ta olmak iizere kamu giderlerinin artmas1 soz konusu olabilmekte
dir. Ekonomideki canhhgm seviyesi, maliye politikasmm d1§mda, kamu ai;1gma etki eden bir di
ger parametredir. Bu anlamda, konjonktiirden bag1ms1z olarak hiikiimetin maliye politikasmm ne 
derece s1k1 oldugunu izlemek ve biit<;e ai;1gmm ekonomi iizerinde dogurdugu riski analiz etmek 
ii;in yap1sal ai;1k ve devresel ai;1k kavramlan geli§tirilmi§tir. 

Yap1sal ai;1k, hiikiimet harcamalarmm seviyesi ve vergi yap1s1 veri kabul edildiginde, ekono
minin tam istihdamda olmas1 durumunda kar§1la§1lacak tahmini ai;1k tutanm ifade eder. Devresel 
biit<;e ai;1g1 ise, ekonomideki durgunluga bagh olarak goriilen, gei;ici mahiyetteki ai;1kt1r. Biit<;e ai;1-
g1 yalmz konjonktiirdeki gerilemeye bagh olarak ortaya i;1km1§sa devresel biit<;e ai;1gmdan bahse
dilir. Biit<;e ai;1gmm konjonktiirden mi yoksa kamu maliyesine ili§kin kararlardan m1 kaynakland1-
gmm tespit edilebilmesi ii;in, mevcut biit<;e ai;1g1m biiyiime performans1 ile uyumla§t1ran istatistik
sel teknikler geli§tirilmi§tir. Maliye politikasmm ne derece s1k1 oldugunun degerlendirilmesinde, bu 
teknikler kullamlarak elde edilen yap1sal ai;1k tahminlerinden yararlamlmaktadir.37 

Tiirkiye'de biit<;e performansmm geli§imini sergilemek iizere, 2007-201 5  aras1 donemin 
biit<;e dengesi ve biit<;e ai;1k hedefine Tablo 7.6'da yer verilmektedir. 2007 ve 2008 y1llannda biit
<;e ai;1g1 beklentiler paralelinde geri;ekle§mi§, buna kar§m kriz y1h olan ve GSYH'mn % 4,7 ora
mnda geriledigi 2009 y1lmda, hedefin i;ok otesinde bir biit<;e ai;1g1yla kar§ila§ilm1§t1r. Bu donem
de, krize bagh olarak vergi tahsilatlan gerilerken, pi'yasay1 canland1rmak ii;in, vergi gelirlerine 

TABL0 7.6 
Merkezi Yonetim Biit� Hedefi. ve Biit� Gerc;;ekle�mesi (milyon TL) 

Yd 

2007 
2008 
2009 
201 0  
201 1  
2012 
201 3  
2014 
201 5  

Kaynak: Muhasebat Gene! Miidiirliigii. 

-13 .708 
-1 7.432 
-52.761 
-40.081 
-1 7.783 
-29.412  
-1 8 .543 
-23.370 
-22.606 

37 Devresel ve yap1sal ac;;1klarm ayn�tmlmast ic;in bkz. Aysoy ( 1 994), Bouthevillain ve digerleri (200 1 ) . 

Biitc;;e hedefi. 

-16.830 
-1 7.997 
-10.398 
-50.1 87 
-33.546 
-2 1 . 1 04 
-33.95 1  
-33.258 
-20.963 
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olumsuz etki yapan tedbirlere de ba§vurulmu§tur. Son y1llarda ise biit�e ger�ekle§melerinin hedef
lerle uyumlu seyrettigi goriilmektedir. 

Hem kamu borcunun siirdiiriilebilirligi hem de maliye politikasmm s1k1hgma yonelik bir 
diger gosterge birincil denge olarak da adlandmlan faiz d1§1 dengedir.38 Biit�e gelirleri ile faiz d1-
§mdaki biit�e giderleri arasmdaki fark olarak tammlanan faiz d1§1 denge, kamunun bor� faizleri
ni i�ermeyen kaynak-harcama dengesini ifade eder. 

Kamu dengesinin tahlilinde faiz giderlerini tablo d1§mda b1rakmanm gerek�esi olarak iki un
sur vurgulanabilir. ilk olarak, faiz odemelerinin tamammm gider olarak kabul edilmesi bor� anapa
rasmda enflasyon dolay1s1yla ya§anan deger dii§ii§iiniin dikkate almmamas1 anlamma gelmektedir. 
Daha once vurgulad1g1m1z iizere, biit�edeki faiz gideri kalemi odenen nominal faiz toplammdan olu
§Ur. Nominal faizin tamamm1 gider olarak kabul etmek, ozellikle yiiksek enflasyon donemlerinde, 
kamu maliyesini oldugundan daha sorunlu gostermek anlamma gelecektir. Birincil dengenin kamu
nun mali performansm1 yans1tan bir gosterge olarak kullamlmasmm asd gerek�esi ise, ge�mi§ do
nemlerde alman kararlar yerine cari donemdeki uygulamalara egilebilmektir. Faiz gideri, biiyiik 
oranda cari donem oncesinde ger�ekle§en bor�lanmalar kar§1hgmda katlamlan bir kiilfettir. Maksat 
yalmz cari donemdeki biit�e performansm1 degerlendirmek ise, faiz giderlerini d1§layarak elde edi
len biit�e dengesi daha anlamh bir gostergedir. Eger ge�mi§ donemlerde biiyiik miktarda kamu bor
cu birikmi§se, cari donemde s1k1 Qir maliye politikas1 izlense bile yiiksek faiz odemeleri kaynakh biit
�e a�1g1 ger�ekle§ebilir. Faiz d1§1 denge biit�enin, hiikiimetin kontrolii altmdaki k1smma odakland1-
gmdan, cari donemin biit�e politikalanm daha saghkh yans1tan bir gosterge sunmaktadrr. 

2000 y1lmdan giiniimiize, merkezi yonetim biit�esinde ger�ekle§en faiz d1§1 fazlanm . GS
YH'ya oramna Grafik 7.6'da yer verilmektedir. 2001 krizinin getirdigi bor� yiikiinii siirdiiriilebi
lir seviyeye �ekmek i�in izleyen y1llarda, IMF ba§ta olmak iizere di§ bask1larm da etkisiyle yiiksek 
oranh faiz d1§1 fazla verilmi§, 2005 ydmdan sonra ise bu s1k1 maliye politikas1 kademeli olarak 
terk edilerek normale doniilmeye ba§lanm1§trr. Kiiresel krizin etkilerinin iilkemize ula§mas1yla 
birlikte asgari seviyeye inen faiz d1§1 fazlamn son ydlarda yeniden yiikseldigi ve % 1 -2 arahgmda 
seyrettigi goriilmektedir. 

Ayhk olarak a�1klanan biit�e ger�ekle§meleri ve biit�e a�1g1 istatistiklerinin yorumlanma
smda gozden ka�mlmamas1 gereken diger baz1 noktalar §oyle ozetlenebilir. 

Biit�e gelir ve giderleri, konjonktiirden bagims1z olarak, yap1sal baz1 nedenlerle yd i�inde 
mevsimsellik gostermekte, gelir ve giderler idari nedenlerle aylara e§it olarak yaydmamaktad1r. 
Ornegin kurumlar vergisi tahsilatlan ve ikramiye odemeleri belirli aylarda yogunla§1rken, faiz 
odemeleri itfa tarihlerine bagh olarak y1l i�inde e§itsiz bir dag1hm gosterir. Mevsimsel sapmalarm 
bir diger ornegini, yd sonlan ve y1l ba§larmda giderlerde goriilen dalgalanmalar olu§turmaktad1r. 
Odeneklerin ge� serbest brrak1lmas1 nedeniyle Ocak aymda giderler diger aylara gore dii§iik ger
�ekle§ir. Giderlerin daha �ok Arahk aymda yogunla§masmm gerek�esi olarak da, bir sonraki y1la 

38 Kamu maliyesine ili�kin �e�itli a�1k ol�iileri i�in bkz. Egeli (2002) .  
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devredilemeyecek olan odeneklerin bu ay i�inde ihtiyaca bak1lmaks1zm harcanarak bitirilmeye �a
h§1lmas1 gosterilmektedir. Ozellikle son y1llarda harcamalarm Arahk aymda yogunla§mas1 sonu
cu biit�e a�1gmm hemen tamam1 ydm son aymda ger�ekle§tiginden, y1l i�erisinde biit�e dengesini 
takip etmek anlams1z hale gelmi§tir. 

Yd i�inde bu tiir diizenli dalgalanmalar dt§mda, ozelle§tirme gelirleri ya da faiz giderleri gi
bi y11 i�inde dengeli dagilmayan gelir ve giderler de biit�e dengesinin ge�ici olarak genel gidi§attan 
daha iyi ya da daha kotii goriinmesine yol a�abilir. 

Yd i�indeki mevsimsel dalgalanmalara ornek olmak iizere, 201 3-2015  y1llan i�in aylara 
yay1lan personel giderlerine Grafik 7.7'de yer verilmektedir. Personel giderlerinin y1lm ilk aymda 
en yiiksek seviyesinde oldugu, y1l i�inde istikrarh bir seyir izledigi, Agustos aymda kii�iik bir dii
§U§ gosterdigi, y1lm son aymda ise diger aylara gore olduk�a dii§iik ger�ekle§tigi goriilmektedir. 
Diger taraftan biit�edeki her bir kalem y1l i�inde bu kadar diizenli bir seyir izlememekte, ornegin 
faiz giderleri, Hazine'nin bor�lanma program1qa ve itfa tarihlerine bagh olarak y1l i�inde diizen
siz olarak dalgalanmaktad1r. 
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Biit'Ye ger'Yekle§melerinin tamam1 i1Yin ge1Yerli olan son bir not olarak, ger1Yekle§en gelir ve 
gider rakamlarmm parasal tutarlar oldugu ve fiyat diizeyi art1§lanm da i1Yerdigi unutulmamahd1r. 

Hazine Nakit Ger'YCkle§meleri 
Hazine nakit ger'Yekle§meleri, merkezi yonetimin gelir ve giderleri ile i'Y ve di§ bor1Ylanma yoluyla 
saglanan fonlar ve bor'Y geri odemeleri gibi diger nakit giri§ ve 1Y1k1§lanm i1Yeren bir ak1m tablosu
dur. Hazine nakit ger1Yekle§meleri tablosu, biit1Ye gelir ve giderlerinin yam Sira, kamu a1Y1klanmn 
nasil finanse edildigini ya da nakit fazlasmm nastl degerlendirildigini de yans1t1r. Hazine, merkezi 
yonetimin biitiin gelir ve giderlerinin topland1gi bir kasa olarak dii§iiniiliirse, Hazine Miiste§arh
g1 tarafmdan ayhk olarak yay1mlanan tablo, bu kasaya giren ve !Ylkan tiim nakit paramn dokii
miinii veren bir ozet olarak tammlanabilir. 

Zamanlama olarak biit'Ye verilerinden once yay1mlanan hazine nakit ger'Yekle§meleri, biit-
1Yenin bir oncii gostergesi olarak da takip edilmektedir. 

Biit1Ye ger'Yekle§melerinin bir tamamlay1c1s1 olan hazine nakit ger'Yekle§meleri, merkezi yo-
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netim biltc;esinden iki noktada aynlmaktadu. Bu farklardan ilki, hazine nakit gerc;ekle§melerinin, 
merkezi yonetim kapsammdaki biltc;e gelir ve giderleri di§mda, ic; ve di§ borc;lanma ile saglanan 
fonlar ve bore; geri odemeleri gibi diger her tiirlii nakit tahsilat1 ve nakit odemeyi de ic;eriyor ol
masidu.39 Biltc;e yalmz devletin gelir-giderini kaydederken Hazine, devletin mali ajam olarak her 
tiirlil nakit ak1§1m kay1t altma ahr. iki tablo arasmdaki diger aynm noktas1 ise biitc;ede baz1 i§lem
ler ic;in tahakkuk esas1 kabul edilmi§ken hazine nakit gerc;ekle§melerinin haz1rlanmasmda her za
man nakit esasmm gec;erli olmas1d1r. Biltc;e emanetleri ve odenmemi§ avans olarak adlandmlan 
uygulamalardan kaynaklanan bu farklara a§ag1da deginecegiz. Kay1t yontemindeki bu farkhhk, 
biitc;e gelir-giderleri ile hazine nakit gerc;ekle§meleri tablosunda yer alan gelir-gider kalemleri ara
smda farkhhga neden olmaktad1r. 

Hazine nakit gerc;ekle§melerinin 2015 ve 201 6 y1llarmm May1s ay1 degerlerine ornek ola
rak Tablo 7. 7' de yer verilmektedir. 

Tablo, nakit dengesi ve finansman olmak ilzere iki boliimden olu§ur. ilk boliimde gelir ve 
giderler sonucu olu§an ayhk nakit fazlas1 ya da nakit ihtiyac1 ortaya konulurken, ikinci boliimde 

TABL0 7.7 
2015 ve 2016 Ydlan Mayu Ayt Hazine Nakit Ger�kle,meleri (milyon TL) 

Mayts 2015 Mayu 2016 

1. Gelirler 42.573 50.437 
2. Giderler 37.294 46.510  

a. Faiz dt§t giderler 33.777 4 1 .688 
b. Faiz odemeleri 3.5 1 7  4.822 

3. Faiz dt§t denge ( 1 -a) 8.796 8 .749 
4. Ozelle§tirme ve fon gelirleri 95 82 
5. Nakit dengesi ( 1 +4-2) 5.375 4.009 

6. Finansman (7+8+9+ 1 0+1 1 )  -5.375 -4.009 
7. Bor�lanma (net) 2 1 0  6.797 

Dt§ bor�lanma (net) -335 3 .882 
Kullamm 4.21 0  
Odeme 335 328 

i� bor�lanma (net) 545 2.914 
Kullamm 9.795 5.965 
Ode me 9.250 3.050 

8. Ozelle§tirme geliri 
9. TMSF'den aktanmlar 1 

1 0. Devirli - garantili bor� geri donii§leri 55 689 
1 1 .  Banka kullammt -5.641 -1 1 .495 
12.  Kur farklan -68 78 1 
13 .  Kasa/Banka net ( 1 1 -12)  -5.573 -12.275 

Kaynak: Hazine Miiste1arhg.. 

39 Hazine'nin gelir kalemleri arasmda, merkezi yonetim kapsammdaki biit�e gelirlerinin yam s1ra temettii, hazine pay1 vb. adla

r1 altmda tahsil edilen diger baz1 gel ir kalemleri de yer ahr. Ancak bunlar dii1iik tutarhd1r. 
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nakit fazlasmm nas1l degerlendirildigi ya da nakit a�1gmm nas1l finanse edildigine yer verilir. Na
kit giri§inin nakit �1k1§m1 a§mas1 halinde bu nakit fazlas1yla mevcut bor� stoku azaltilabilecegi gi
bi nakit fazlasmm banka hesaplarmda tutulmas1 da uygulanabilecek bir diger se�enektir. Benzer 
§ekilde nakit a�1g1, ya ilave bor�lanmayla ya da bankadaki mevcut nakit ile kar§1lamr. Tamm iti
banyla nakit dengesi ve finansman dengesi birbirine e§it olacagmdan, odemeler dengesi tablosun
daki gibi, hazine nakit ger�ekle§meleri tablosunun da bu iki bacag1 her zaman dengededir. 

Tabloda 1 . Gelirler kalemi merkezi yonetim biit�e gelirlerinden Hazine'ye intikal eden mik
tan, 2. Giderler kalemi ise merkezi yonetim biit�esindeki giderler kar§1hgmda Hazine'nin fiilen 
yapt1g1 odemeleri gostermektedir. Hazine nakit ger�ekle§melerindeki gelir ve giderler, �e§itli ne
denlerle ayhk biit�e ger�ekle§melerindeki gelir ve giderlerden farkhhk gosterir. 

Gelirler tarafmda iki gosterge arasmdaki fark biiyiik oranda, vergi ve benzeri tahsilatlarm 
Hazine hesaplarmda ge� goriinmesinden kaynaklanmaktad1r. Biit�e geliri tahsil edilmi§ olsa bile 
boyle bir durumda, Hazine hesaplarma nakit giri§i izleyen aya sarkabilmekte ve iki gosterge ara
smda farkhhklar ortaya �1kabilmektedir. 

Biit�e ger�ekle§melerinde yer alan giderler ile hazine nakit ger�ekle§melerinde yer alan gi
derler arasmdaki fark ise 

- biit�e emanetleri ve 
- odenmi§ avanslardan 

kaynaklamr. Biit�e emanetleri, kamunun borcu olarak tahakkuk etmi§ ve odeme emrine baglan
m1§, ancak hak sahibine heniiz odenmemi§ paralan, avanslar ise kar§ihgmda heniiz mal ve hizmet 
almmam1§ olmasma ragmen yap1lm1§ odemeleri ifade eder. Biit�ede bir gider olarak yer alan biit
�e emanetleri, Hazine'den herhangi bir nakit �1k1§1 olmad1gmdan hazine nakit ger�ekle§melerinde 
yer almaz. Buna gore biit�ede giderler, hazine nakit ger�ekle§melerine oranla, biit�e emanetleri 
miktan kadar daha yiiksek goriinecektir. Odenmi§ avanslar ise tam aksine biit�ede yer almama
sma ragmen, fiili bir nakit �1k1§1 olarak hazine nakit ger�ekle§meleri tablosunda gider olarak go
riiniir. Donem i�inde ne kadar avans odenmi§se, hazine nakit ger�ekle§meleri, biit�eye nazaran o 
miktarda yiiksek ger�ekle§ecektir. Netice olarak Hazine hesaplarmdaki giderler, biit�e giderlerine 
odenmi§ avanslarm eklenmesi ve bundan biit�e emanetlerinin �1kanlmas1yla bulunabilir. 

Giderler kalemi a. Paiz Dt§t Giderler ve b. Paiz Odemeleri olmak iizere iki ba§hk altmda 
izlenmekte, boylece faiz odemeleri goz ard1 edildiginde olu§an nakit dengesine de tablodan ula
§ilabilmektedir. (3. Paiz Dt§t Denge kalemi, 1 .  Gelirler ve a. Faiz D1§1 Giderler kalemlerinin far
km1 verir. ) 

4. Ozelle§tirme ve Fon Gelirleri kalemi, Ozelle§tirme idaresi ve i§sizlik Fonu'ndan Hazi
ne'ye aktanlan tutarlan gosterir. Ozelle§tirme, piyasada rekabetin te§vik edilmesi ve biit�e iizerin
deki finansman yiikiiniin azaltilmas1 amac1yla kamu sektoriine ait iktisadi kurumlarm ozel sekto
re devredilerek devletin kontrolii altmdaki faaliyetlerin azalt1lmas1 olarak tammlanabilir. Devle-
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tin ekonomideki smai ve ticari faaliyetlerinin en aza indirilmesinin hem hizmet kalitesinin artma
si hem de artacak verimlilige bagh olarak iiretim ve istihdami olumlu etkileyecegi gorii§ii, 80'li yil
lardan sonra ozelle§tirmeyi bir hedef olarak iilkenin iktisadi giindemine sokmu§, ozelle§tirmeden 
elde edilecek gelir, kamunun bor\ yiikiinii azaltmakta kullamlabilecek bir kaynak olarak goriil
meye ba§lanmi§tir. 

1 ve 4 numarah gelir kalemlerinin toplammdan 2 numarah gider kaleminin dii§iilmesiyle 
5. Nakit Dengesi kalemine ula§ilmaktadir. Nakit dengesinin pozitif olmasi o ay toplamda nakit 
fazlasi elde edildigini, bu kalemin negatif olmasi ise nakit a\igi bulundugunu 'gosterir. 

Nakit a\igmm nasil finanse edildigi ya da nakit fazlasmm nasil degerlendirildigi ise tablo
nun ikinci boliimiinde yer alan 6. Finansman kalemi altmda ozetlenmektedir. Kaynak harcama 
denkliginin zorunlu bir sonucu olarak, 6.  Finansman ve 5. Nakit Dengesi kalemlerinin toplami si
fir degerini verir. 

7. Borflanma kalemi donem i\inde ger\ekle§tirilen net bor\lanmayi gosterir. Net bor\lan
ma tutan di§ bor\lanma ve i\ bor\lanma aynmmda izlenebildigi gibi, ay i\indeki kullamm ve ode
me tutarlan da tabloda aynca yer almaktadir. Bor\lanma kaleminin pozitif olmasi net bor\lanma 
yapildigi, negatif olmasi ise geri odenen bor\ tutarmm alman bor\ tutanm a§tigi anlamma gelir. 

8. Ozelle�tirme Geliri kalemi Hazine'ye gelir olarak aktarilan tutan degil, Ozelle§tirme 
idaresi'nce bor\ servisinde kullamlmak amaciyla Hazine'ye aktanlan nakit miktanm gostermek
te, bu sebeple de gelir-gideri gosteren birinci boliim yerine, finansmam gosteren ikinci boliimde 
yer almaktad1r.llO 

9. TMSF'den Aktarzmlar kalemi 4749 sayih Kanun'un ge\ici 1 7. maddesine istinaden, fa
aliyet izni kaldmlan veya yonetimi ve denetimi TMSF'ye devredilen bankalarm her tiirlii mal, hak 
ve alacaklarmdan elde edilen nakdi gelirlerinden Hazine'ye aktanlan nakit fazlasim i\erir. 

1 0. Devirli-Garantili Borf Geri Donu�leri kalemi kullandmlan di§ bor\lardan ve Hazine 
garantisi verilen kurulu§larm bor\larma ili§kin yapilan iistlenimlerden dogan alacaklardan ger
\ekle§en donii§leri ifade etmektedir. 

1 1 .  Banka Kullantmt ba§hgi, ay i\inde Hazine'nin banka hesaplarmdaki degi§imi vermek
te, diger bir ifadeyle ihtiyar; duyulan finansmanm ne kadarmm bankalardaki mevcut nakit ile kar
§iland1gim gostermektedir. Bu kalemin pozitif olmas1 banka mevcudunun azaldigi, negatif olma
s1 ise banka mevcudunun artt1g1 anlamma gelir. 

12. Kur Park/art kaleminde, doviz cinsi nakdin giincel kur ile TL'ye \evrilmesi sonucu olu
§an kambiyo kan ya da zaran gosterilmektedir. Hazine'nin nakdinin bir kism1 doviz cinsi varhk
lardan olu§tugundan, doviz kuru artarsa, Hazine'nin doviz cinsi mevduatmm TL kar§ihg1 da art
maktadir. Bu kalemin pozitif olmas1 kambiyo kan elde edildigi, negatif olmas1 ise kambiyo zara
n olu§tugu anlamma gelir. 

40 6338 say1h kanunla Ozelle�tirme Fonu'nun nakit fazlasmm Hazine'ye gelir kaydedilecegi hiikmii getirildiginden bu fondan 

Hazine'ye aktar1lan kaynagm tamam1 4. Ozelle�tirme ve Fon Gelirleri kaleminde gosterilmekte ve 8. O:i:.elle�tirme Geliri ka· 
lemi kullamlmamaktad1r. 
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Banka Kullamm1 kaleminden Kur Farklan kaleminin �1kanlmas1 ile elde edilen 13 .  Kasal 
Banka Net kalemi ise, kambiyo karlan da dahil olmak iizere banka mevcudundaki net degi§imi 
vermektedir. 

Biit�e ger�ekle§meleri kamu gelir-giderlerinin kaydi boyutunu ifade ederken, hazine nakit 
ger�ekle§meleri devlet kasasma fiili nakit giri§-�1k1§lanm gostermekte, boylece bu iki tablo aym 
biitiiniin iki farkh a�1dan goriinii§iinii yans1tmaktad1r. Bu anlamda iki tablonun birlikte ele alm
mas1, kamu dengesinin daha anlamh bir biitiin i�inde degerlendirilmesine imkan saglar. Ote yan
dan hazine nakit ger�ekle§meleri daha erken tarihte a�1kland1gmdan, daha ge� a�1klanan merkezi 
yonetim biit�e ger�ekle§meleri i�in kamuoyuna bir on bilgi sunmaktad1r. 

iki gosterge arasmdaki ili§kiyi degerlendirmek iizere, 201 1 -2015 donemi i�in ayhk nakit 
dengesi ile biit�e dengesi Grafik 7.8'de kar§da§tmlmaktad1r. Grafikten goriilecegi iizere, iki seri 
genelde uyumlu hareket etmekte, bununla birlikte baz1 aylarda iki gosterge arasmda onemli fark
hhklar da ortaya �1kabilmektedir. Ornegin 201 1  Arahk aymda hazine nakit dengesi 6,8 milyar TL 
a�1k verirken aym ayda merkezi yonetim biit�esi, bu degerin �ok iizerinde, 1 7,9 milyar TL a�1k 
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GRAFiK 7.8 
Aylara GOre Merkezi Yonetim Biit� Dengesi ve Hazine Nakit Dengesi (milyon 11.) 

c====o Hazine nakit dengesi - Biit�e dengesi 

Kaynak: Hazine Miistetarhg1, Muhasebat Gene( Miidiirliigii. 
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vermi§tir. Buna kar§m bir ay once, 201 1 y1h Kas1m aymda nakit dengesi 4,5 milyar TL ai;1k verir
ken, biiti;e 2,1 milyar TL fazla vermi§tir. Buradan Kas1m aymda, nakit dengesine oranla biiti;e 
geri;ekle§mesinde gozlenen pozitif goriiniimiin, Arahk aymdaki yiiksek biiti;e ai;1g1 ile dengelendi
gi anla§ilmaktadir. 

Biit�e 01§1 Kamu Kesimi 
Biiti;e kapsammdaki kamu idareleri devletin temel fonksiyonlanm ifa etmenin yanmda hacimsel 
olarak da kamu ekonomisi ii;inde biiyiik agirhga sahiptir. Bununla birlikte bilti;e d1§1 devlet kuru
lu§larmm yer almad1g1 bir tablo, devletin ekonomi ii;indeki yerini degerlendirmekte eksik kala
cakt1r. 

�ekil 7.l 'de yer alan yapilar ii;erisinde, merkezi yonetimin d1§mda kalan mahalli idareler, 
biiti;e d1§1 fonlar, sosyal giivenlik kurumlan, i§sizlik sigortas1, doner sermayeli kurulu§lar ve kamu 
iktisadi te§ebbiislerinin gelir gider dengeleri, ilgili kurulu§lar tarafmdan aynca yay1mlanmaktad1r. 

Mahalli idareler 
501 8  say1h Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu'nda mahalli idareler "yetkileri belir

li bir cografi alan ve hizmetlerle s1mrh olarak kamusal faaliyet gosteren belediye, ii ozel idaresi ile 
bunlara bagh veya bunlarm kurduklan veya iiye olduklan birlik ve idareler" olarak tammlan
maktad1r. Yerel seviyede ihtiyai;lan kar§1lamak iizere te§kilatlanm1§ olan bu kurulu§larm karar 
organlan dogrudan bolge sakinlerince sei;ilir. Bu kapsamdaki idareler olarak belediyeler, ii ozel 
idareleri, mahalli idare birlikleri ve belediyeye bagh idareler §eklinde s1ralanabilir. Kendi gelir 
kaynaklan sm1rh olan mahalli idareler, giderlerini biiyiik oli;iide merkezi yonetimden ald1klan 
Hazine yard1m1 ile finanse ederler. 

Mahalli idarelerin konsolide gelir ve giderleri iii;er ayhk donemlerle Muhasebat Genel Mii
diirliigii tarafmdan yay1mlanmaktad1r. Biiti;e geri;ekle§melerinde oldugu gibi gelirler fonksiyonel 
s1mflamaya gore, giderler ise hem fonksiyonel hem de ekonomik s1mflamaya gore derlenmekte
dir. Gelir ve gider alt ba§hklanmn ii;erikleri, yukanda biiti;e ile ilgili yap1lan ai;1klamalarla ortii§
mektedir. 

Tiirkiye'de 2015  y1h ii;in fonksiyonel s1mflamaya gore mahalli idarelerin konsolide gelir ve 
giderleri Tablo 7.8'de yer almaktadir. Merkezi yonetimin aksine vergi gelirleri, mahalli idare ge
lirlerinin yalmz kiii;iik bir k1sm1m te§kil eder. (20 1 5  y1h ii;in yakla§1k % 1 1 )  Mahalli yonetimlerin 
gelirleri agirhkh olarak, ula§im ve su dag1t1m1 gibi verdikleri hizmetler kar§ihgmda elde ettikleri 
gelirlerle Hazine yard1mlanna dayanmaktad1r. Mahalli idare harcamalanmn biiyiik k1sm1 ise per
sonel giderleri ve mal ve hizmet ahmlan gibi cari giderlerden olu§ur. Yine gider k1smmda da mer
kezi yonetimin aksine transfer giderleri mahalli idarelerin biiti;esinde kiii;iik bir yer te§kil eder. Bu 
gider yap1s1, kamuoyunda yerle§mi§, mahalli idarelerin hizmet odakh, hizmet gotiirmek iizere te§
kilatlanm1§ kurulu§lar oldugu alg1s1yla ortii§mektedir. 
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TABL0 7.8 
Fonksiyonel S1mflamaya Gore 2015 Y1h Mahalli idarelerin Konsolide Biit� Gerc;ekle§meleri (bin TL) 

Harcamalar 
Personel giderleri 
Sosyal Giivenlik Kurumu devlet primi 
Mal ve hizmet ahmlan 
Faiz harcamalan 
Cari transferler 
Sermaye giderleri 
Sermaye transferleri 
Bore; verme 

Gelirler 
Vergi gelirleri 
Te�bbiis ve miilkiyet gelirleri 
Alman bag•§ ve yard1mlar ile ozel gelirler 
Faizler, paylar ve cezalar 
Sermaye gelirleri 
Alacaklardan tahsilatlar 

Biitc;e dengesi 

Kaynak: Muhasebat Genel Miidiirliigii. 

Doner Sermayeli KurulU§lar 

99.659.563 
14.662.312 

2.346 .144 
41 .385.763 

1 .891 .915  
3.301 .240 

32.797.067 
964.298 

2.3 10 .824 

97.706.380 
10 .852.895 
20.876.25 1 

7.979.434 
52.775.898 

4.962.746 
259. 1 56 

-1 .953. 1 83 

Merkezi yonetim biit�esine clahil olmayan kamu kurulu§larmm cliger bir ornegini cloner 
sermayeli kurulu§lar olu§turur. Doner sermayeli kurulu§lar sanayi, ticaret ve cliger hizmet faali
yetleri sonucu elcle ettigi gelirleri, yine bu iiretim ve hizmet faaliyetleri i�in kullanmasma izin ve
rilmi§, ilk sermayesi kamu kesimince saglanan, genel ve ozel biit�eli iclarelere bagh kurumlarcl1r. 
Merkezi yonetimclen alcl1klan oclenegi kencli ama�lanyla ilgili faaliyetlercle kullanarak mal ve hiz
met iiretimi yapan bu kurulu§lar, elcle eclilen hasilaclan giclerlerin clii§iilmesiyle olu§an kin, ba§
lang1� oclenegini alcl1klan bakanhk biit�esine iacle eclerler.,.1 Devlet hastaneleri biinyesincle kuru
lan cloner sermayeli i§letmeler, bu kurulu§lara ornek olarak gosterilebilir. 

Doner sermayeli kurulu§larm faaliyet sonu�lan y1lhk olarak Muhasebat Genel Miicliirliigii 
tarafmclan yay1mlanmaktacl1r. Yakm ge�mi§te cloner sermayelerin toplam gelir ve giclerlerinin bir
birine yakm seyretmekte olclugu ve bu kurulu§lar kaynakh bir kamu a�1gmm soz konusu olmacl1-
g1 gozlemlenmekteclir. Bu kurumlarm toplam giclerlerinin GSYH'ya oranmm % 2, biit�e giclerle
rine orammn ise yakla§ik % 8 olclugunu belirtmek, bu kurulu§larm genel ekonomi ve kamu kesi
mi i�erisincleki biiyiikliigii hakkmcla bir fikir verecektir. 

Butfe Di�i Fonlar 
Kati biit�eleme ilkelerinclen ve mevzuat hiikiimlerinclen ka�marak, hizmet sunumuncla h1z

h karar almmas1m saglamak iizere kurulmu§ olan fonlar, baz1 kamu kaynaklanmn belirli bir ama-

ill Edizdogan (2008) s.44 
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cm ger�ekle§rnesi i�in aynlrnas1yla olu§turulrnu§ rnali yap1lan ifade eder. Fona tahsis edilmi§ ka
mu gelirlerinin btit�eye girmeden fona aktanlmas1 ve harcamalarm btit�eleme stirecinin d1§mda 
ger�ekle§mesi btirokratik stireci k1salt1r. Bununla birlikte fonlarm varhg1, btit�elernenin genellik 
ve birlik ilkelerine aykmhk te§kil ettiginden s1k s1k ele§tiri konusu olmu§tur. 

1980'lerde say1s1 h1zla artan fonlar, 1 990'larm sonu ve 2000'lerin ba§mda tasfiye edilerek, 
bunlarm gelir ve giderleri btiytik oranda tekrar merkezi btit�eye dahil edilmi§tir. 201 7  itibanyla; 
Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu, Ba§bakanhk Sosyal Yard1mla§ma ve Dayam§may1 Destekleme 
Fonu, Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Ozelle§tirme Fonu ve Ba§bakanhk Tamtma Fonu ol
rnak tizere be§ btit�e d1§1 fon faaliyetini devam ettirmektedir.42 

Btit�e d1§1 fonlarm gelir ve giderleri ile mali varhk ve ytiktimltiltikleri Muhasebat Genel 
Mtidtirltigti tarafmdan ayhk olarak yay1mlanmaktad1r. 

Sosyal Guvenlik Kurumlan 
Sosyal gtivenlik kurumlan, geliri veya kazanc1 azalm1§ ki§ilerin, ya§ama ve ge�inme ihtiya�

lanm kar§ilamak ya da belirli sosyal risklerin ger�ekle§mesi sonucunda ortaya �1kacak zararlarm, 
rnaliyetlerin veya gelir kay1plarmm k1smen veya btittintiyle telafisine yonelik ekonomik gtivence
ler saglamak tizere kanunla kurulmu§ kamu idareleridir. 

Ttirkiye'de sosyal sigorta sisteminin ti� ana kurulu§U olan Sosyal Sigortalar Kurumu Ba§
kanhg1, T.C. Ernekli Sand1gi Genel Mtidtirltigti ve Bag-Kur Genel Mtidtirltigti 2005 yilmda Sosyal 
Gtivenlik Kurumu (SGK) ad1 altmda birle§tirilmi§tir. SGK'mn temel gelir kaynaklanm kat1hmc1-
lann odedigi primler, kat1hmc1larm �ah§tlgi kurum ve kurulu§larca odenen primler ve kurumun 
sahip oldugu varhklarm i§letilmesi ile elde edilen gelirler olu§tururken emekli ve yakmlarma ode
nen emekli, dul ve yetim ayhklan ile saghk ve tedavi hizmetlerine yonelik harcamalar, kurumun 
ba§hca gider kalemlerini rneydana getirmektedir. Gelirlerin giderleri kar§ilamamas1 halinde ara
daki a�1k, merkezi yonetim btit�esine konulan odeneklerle, Hazine tarafmdan kar§ilamr. SGK'mn 
rnali istatistikleri yine bu kurum tarafmdan ayhk olarak a�1klanrnaktad1r. 

i§Sizlik Sigortasi Fonu 
i§sizlik sigortas1, i§ini kaybeden �ah§anlara ge�ici bir gelir temin ederek, bu ki§ilerin i§siz 

kald1klan stireyi en az zorlukla atlatmalarma yard1mc1 olmak tizere uygulanan sosyal bir sigorta
d1r. Sistem, �ah§anlardan kesilen primler ve devlet katk1s1yla olu§turulan fondan, kendi hatas1 ve 
arzusu d1§mda i§siz kalanlara belirli bir stire odeme yap1lmas1 esasma dayanmaktad1r. 

Kuruldugu gtinden bu yana i§sizlik Sigortas1 Fonu'nun gelirleri giderlerinin tizerinde ger
�ekle§mi§, bunun sonucunda da fon varhgi h1zla btiytiyerek 201 6  y1lmda 1 00 milyar TL dtizeyine 
yakla§m1§t1r. Bu miktarm btiytik k1sm1 kamu bor�lanma senetlerine yatmlmakta ve boylece fon 
varhg1 kamu finansmamna da yard1mc1 bir kaynak olarak kullamlmaktad1r. 

42 l�sizlik Sigonas1 Fonu diger fon hesaplarmdan ayr1 olarak izlenmektedir. 
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Kamu iktisadi TqebbU5leri 
Kamu iktisadi te§ebbiisleri, mal ve hizmet iiretmek amac1yla kurulan ve sermayesinin en az 

yansmdan fazlas1 merkezi idare tarafmdan kar§danan kurulu§lardir.113 
Tiirkiye'de kamu iktisadi te§ebbiislerinin konsolide bilan�osu ve gelir tablosu, bu kurulu§

larm sermayedarhk haklarmm temsilcisi olan Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan yay1mlanmaktad1r. 
2000 y1lmdan giiniimiize kamu iktisadi te§ebbiislerinin toplam donem karlan Grafik 7.9'da veril
mektedir. Grafige gore 2000, 2008 ve 2014 y1llan hari� olmak iizere kamu iktisadi te§ebbiisleri
nin toplamda karda oldugu goriilmektedir. 

Kamu iktisadi te§ebbiisleri iiretim faaliyetinin �e§idine, pazarm durumuna, ortakhk ve hu
kuki yap1sma gore tamamen farkh nitelikler sergileyen kurulu§lard1r. Bu §irketlere yonelik ana
lizlerde, bu kurulu§larm kendilerine has ozelliklerinin de dikkate almmas1 gerektigi unutulma-
mahd1r." 

· 

GRAFiK 7.9 
Kamu iktisadi Te1ebbiislerinin Donem Karlan (milyon TI) 
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- KIT'lerin donem kan 

Kaynak: Hazine Miiste§arhg.. 

113 Kepenek ( 1 990), s. 9-1 1 .  
1111 KIT'lerin giincel lisresine http://ekurup.dpt.gov.tr/kir/kilcim/mevzuar/kit-list.html sayfasmdan ula§1labilir. 
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Toplam Kamu Kesimi Gostergeleri 
Kamu gelir ve giderlerinin ayhk olarak izlenebilecegi, kamu kesiminin ekonomiye miidahalesi ve 
maliye politikas1 uygulamalan i�in takip edilecek birincil kaynak merkezi yonetim biit�esidir. An
cak yukanda Biit<;e Dt�t Kamu Kesimi ba§hgmda incelenen kamu kurulu§lan merkezi biit�eye da
hil olmad1gmdan, biit�e d1§mda, kamu kesiminin ozel kesimle ili§kisini biitiinciil bir bak1§ a�1S1y
la ozetleyen gostergelere ihtiya� duyulmaktad1r. Kalkmma Bakanhg1 tarafmdan y1lhk olarak ha
z1rlanan "kamu kesimi genel dengesi" ve "devlet genel dengesi" tablolan, merkezi yonetim d1§m
daki diger kamu birimleri de dahil olmak iizere devletin iktisadi uygulamalartm bir biitiin olarak 
yans1tarak bu ihtiyac1 kar§1lamaktad1r. 

Kamu kurulu§lan baz1 i§lemlerini kendi aralarmda ger�ekle§tirdiklerinden, her bir kamu 
kurulu§unun gelir ve giderlerinin alt alta toplanmas1 ile kamu kesiminin genel tablosuna ula§ila
maz. Ornegin Hazine'nin belediyelere yapt1g1 transfer odemeleri merkezi yonetim biit�esinde gi
der, ilgili belediye biit�esinde ise gelir olarak goriiniir. Halbuki kamunun kendi i�inde ger�ekle§
tirdigi bu i§lem toplam kamu kesimi i�in bir gelir ya da gider olarak degerlendirilemez. Kamu ik
tisadi te§ebbiisleri tarafmdan odenen vergiler, kamunun kendi i�inde yapt1gi i§lemler i�in bir di
ger ornektir. Bu tiir bir i§lem devlet a�1smdan, bir cepteki paramn diger cebe aktanlmasmdan 
farkh degildir. 

Hem kamu kesimi genel dengesi hem de devlet genel dengesi tablolan, devlet kurulu§lan
nm kendi aralarmda ger�ekle§tirdikleri i§lemleri netle§tirerek, devletin bir biitiin olarak ozel sek
torle iktisadi ili§kilerini ozetleyen gostergelerdir. Bu iki tablonun hesaplanmasmda, kamu gelirle
ri sadece tahsilat1 yapan birimin hesabmda gelir olarak, kamu giderleri de sadece nihai olarak har
cama yapan birimin hesabmda gider olarak gosterilir. 

Kamu kesimi genel dengesi ile genel devlet dengesi arasmdaki temel fark ise, kamu kesi
mi genel dengesi tablosunda, genel devlet dengesinin aksine, piyasaya yonelik mal ve hizmet 
iireten K1T'lerin kamu ekonomisinin bir par�as1 olarak kabul edilmesidir. Kamu kesimi genel 
dengesi tablosunda merkezi yonetim ve yerel yonetimlere ait iktisadi i§letmeler de kamunun bir 
par�as1 iken genel devlet dengesi tablosunda merkezi yonetim ve yerel yonetimlere ait iktisadi 
i§letmeler kamu ekonomisi d1§mda kabul edilir. Diger bir ifadeyle kamu kesimi genel dengesi 
tablosu kamu ekonomisinin sm1rlanm miilkiyet iizerinden tammlarken, genel devlet dengesi 
tablosu yalmz kamu mah iiretmek iizere faaliyet gosteren kurulu§lan kamu kesimi tammma da
hil etmektedir. 

Kamu Kesimi Genel Dengesi 
Olkemizde Devlet Planlama Te§kilat1 tarafmdan 1 975 y1lmda yay1mlanmaya ba§lanan ka

mu kesimi genel dengesi, merkezi biit�e kapsammdaki kurulu§lar d1§mda mahalli idareler, sosyal 
giivenlik kurulu§lan, fonlar, cloner sermayeli i§letmeler, i§sizlik Sigortas1 Fonu ve KiT'lerin bir 
biitiin olarak kamu d1§1 kesim ile yapt1g1 i§lemlerin ozetini sunar. Giiniimiizde Kalkmma Bakan
hg1 biinyesinde y1lhk olarak haz1rlanan bu gosterge, bir y1lhk donem i�inde bir biitiin olarak ka-
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munun gelir, gider, tasarruf ve yatmmlan ile gelir-gider farkmm hangi kaynaktan finanse edildi
gini gostermektedir. 

Kamu kesimi genel dengesi tablosunun alt kalemleri ile 2014 ve 2015 y1llarma ait verilere 
Tablo 7.9'da yer verilmektedir. Tabloda kamunun kamu d1§1 sektorden elde ettigi tahsilatlar po
zitif, kamunun kamu d1§ma yapt1g1 odemeler ise negatif i§aretli olarak gosterilmektedir. 

TABLO 7.9 
Kamu Kesimi Genel Dengesi (earl fiyatlarla milyon TL) 

2014 2015 

1. Vergiler 348.823 403.125 
a. Vas1tas1z 105.145 1 1 7.726 
b. Vas1tah 243.678 285.400 

2. Vergi d1§1 normal gelirler 32.377 42.413  

3 .  Fa kt  or  gelirleri 55.772 69. 1 04 

4. Fonlar -2 1 . 1 94 -16.277 

5.  Cari transferler -1 52.361 -1 76.368 
I .  Kamu harcanabilir geliri 263.4 1 8  321 .997 
II. Cari giderler -208.938 -236. 1 07 
III. Kamu tasarrufu 54.480 85.891 
IV. Yat1mnlar -76.506 -95.424 

a. Sabit sermaye -80.433 -93.637 
b. Stok degi§mesi 3.927 -1 .787 

V. Tasarruf-yatmm fark1 -22.026 -9.534 
VI. Sermaye transferleri 12.647 1 1 .007 

1. Servet vergileri 1 2.285 14.667 
2. Diger transferler 3.237 -2.224 
3. Kamula§trrma ve s. deger art1§1 -2.874 -1 .436 

VII. Kasa-banka/Borc;lanma 9.379 -1 .473 
1. Kasa-banka degi§imi 2.564 -12.861 
2. 01§ bor�lanma (net) 6.406 2.494 

- 01§ bore; odemesi -1 8 .460 -1 5 . 1 72 
- 01§ bore; kullarum1 24.867 1 7.667 

3 .  tc; bor9alacak (net) 1 .837 9.566 
4. Stok Degi§im Fonu -1 .429 -673 

VIII. Finansman geregi 0 0 

Borc;lanma geregi (net) 10.807 -800 

Kaynak: Kalkmma Bakanhg1. 

T abloyu olu§turan kalemlerin i�erikleri ve iktisadi anlamlan §oyle ozetlenebilir: 
1 .  Vergiler kalemi servet tizerinden alman vergiler hari� olmak tizere, kamunun kamu d1§1 

kesimden tahsil ettigi toplam vergi miktanm gosterir. 45 

45 Servet iizerinden alman vergiler tabloda VI. Sermaye Transferleri ba�hg1 altmda giisteri liyor. 
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f;ER-;EVE 7.1 
Vergi YUkU 

Vergi odemek, miikellefin  gelirini  ya da servetin i  azalt1c1 etki yaratt1gmdan ki�iler ve toplum iizerinde bir kiil
fet olarak goriiliir. Bu kiilfetin ifadesi ve ol�iimlenebilmesi i�in ise vergi yiikii kavram1 geli�ti rilmi�tir. 

Vergi yiikiiniin say1sal biiyiikliigiiniin belirlenmesinde ki�isel vergi yiikii ve toplumsal vergi yiikii olmak 
iizere iki farkh tamm kullamlmaktad 1 r. 

Her bir vergi miikellefi i�in, odedigi vergin in kendi gelirine oram, o ki�in in ki�isel vergi yiikiinii  ifade eder. 
Ornek olarak belirli bir donemde 100 birim geli r elde eden ve 20 birim vergi odeyen bir ki�in in vergi yiikii % 

20 olarak hesaplamr. 
Ki�isel vergi yiikiiniin yaygm kullammmm oniindeki en biiyiik engel hesaplanmasmdaki zorluktan kaynak

lamr. Anket yoluyla ki�ilerin gelirleri iizerinden ahnan vergilerin miktanna ula�1labilse de, ki�ilerin dolayh ver
gi olarak odedigi miktann til�umlenmesi �ok daha zordur. Halbuki ozellikle dar gelirli kesim i�in ,  dolayh vergi
ler onemli bir gider kalemi te�kil eder.1 

Maliyeciler ve iktisat�1 larca daha s1k kullamlan vergi yiikii tamm1  ise toplumsal vergi yiikildilr. Toplumsal 
vergi yilkil, kamunun ozel sektorden elde ettigi toplam vergi gelirin in mill i gelire oram olarak tammlanabi l ir. 
Bu oranm hesaplanmasmda vergi gelirlerin in  yam s1ra, sosyal guvenlik kurumlanna yap1lan zorunlu odemeler 
gibi zorunlu olarak tahsil edilen diger baz1 gel irler de vergi geliri kapsammda degerlendirilmektedir.2 

Kamu kesimi genel dengesi tablosundaki i. Vergiler, 2. Vergi D1�1 Normal Gelirler, 3. FaktlJr Gelirleri ve Vl. i. 
Servet Vergileri kalemlerinin toplam1m vergi tahsilat1 olarak ahrsak Tilrkiye'de vergi yilkil 2015 y1h i�in yakla
�1k % 27,1 olmaktadir.3 2013 y1h i�in OECD vergi yuku ortalamasmm % 34,2 oldugu dil�iiniildiigilnde Tilrki
ye'deki vergi yukiiniin yiiksek gelirli iilkelere gore dil�uk kald 1g1 ileri silriilebilir.4 

Vergi yilkil kavramma ili�kin kullamlan bir diger Ol�ii ise safi vergi yiikildiir. Safi vergi yuku, vergi ve ver
giye benzer kamu geli rlerinden transfer harcamalarmm �1kanlmas1yla ula�1lan tutarm GSYH'ya oranm1 ifade 
eder. Devlet vergi yoluyla elde ettigi geli rlerin bir  k1smm1 transfer harcamas1 olarak toplumun diger kesimleri
ne iade eder. Vergiler nas1 l kullamlabi lir; ki�isel geliri dil�ilrilyorsa, bu tUr transfer odemeleri de harcanabil ir 
geliri art1rmaktad1r. Devletin toplam vergi gelirinden transfer odemeleri dil�illdilgilnde (kamu kesimi gene! den
gesi tablosundaki cari transferler ve fonlar kalemleri) , 2015 y1h i�in safi vergi yukunun % 17,2 oldugu gorill
mektedlr. 

1 OECD tarahndan beili ba§h iilkeler i�in, maa§ geliri eide edenlerin vergi yiikii, vergi oranlan dikkate almarak hesaplan
maktad1r (bkz. OECD Tax Database - http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode= TABLE_l6). Ancak dolayh ver
gileri i�eyen bu gosterge ki§isel vergi yiikii tamm1yla tam olarak ortii§memektedir. 

2 Hazine Miisteprb8J ( 1997), s. 25-26. 
3 Vergi yiikiiniin iilkeleraras1 kaqda§nrmasmda, hangi kamu gelirlerinin vergi olarak nitelendigi onemli farklar yarata

bilmektedir. Omcgin sosyal sigorra Odemelerinin merkezi devletin sorumlulugunda oldugu ve sosyal sigorta primlerinin 
vergi olarak kabul edildigi bir iilkede toplam vergilerin GSYH'ya oram, bu primlerin ozerk kurulu§larca tahsil edildigi 
iilkelerden yiiksek goriinecektir (bkz. Tiirk (2009), s. 69-77). 

4 Vergi yiikii kar§1la§t1rmalan i�in bkz. http://www.oecd.orglnewsroom/taxrevenuesfailinoecdcountries.htm 

1 .  Vergiler kalemi A. Vasztaszz ve B. Vasttalt olmak iizere iki alt ba�hkta izlenmektedir. Biit
�e bahsinde de belirtildigi iizere vas1tas1z (dolays1z) vergiler dogrudan gelir iizerinden alman ver
gileri kapsarken vas1tah (dolayh) vergiler, yap1lan herhangi bir i�leme bagh olarak tahsil edilen 
KDV, 6TV, BSMV gibi vergilerden olu�ur. 
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2.  Vergi Dz�z Normal Gelirler kalemi, vergiler ve faktor gelirleri d1§mda, kamu kurumla
rmca ger�ekle§tirilen �e§itli tahsilatlan i�erir. Genelde kamu d1§mda verilemeyecek hizmetlerin 
kar§1hg1 olarak tahsil edilen tutarlardan olu§tugu dikkate almd1gmda, vergi d1§1 olarak adlandml
masma kar§m, bu kalem altmda gosterilen gelirlerin de aslmda bir tiir vergi niteligi ta§1d1g1 soyle
nebilir. 

3. Faktor Gelirleri kalemi; i§letme kan, faiz, kira gibi, sermaye ve giri§imcilik giiciiyle elde 
edilen vergi d1§1 gelirleri i�erir. Faktor gelirlerinin kamu kesimi cari gelirleri i�indeki pay1, kamu
nun piyasa i�indeki varhgmm da bir gostergesidir. 

Kamunun net transfer harcamalan ise Fonlar ve Cari Transfer/er olmak iizere iki kalem al
tmda s1mflandmlmaktad1r. Bu iki kalemin tabloda negatif i§aretli olmas1, kamudan ozel sektore 
gelir transferi yap1ld1gm1 gostermektedir. 

4. Fonlar kalemi sosyal giivenlik kurulu§larmm kamu kesimi di§mdan elde ettigi prim tah
silatlan ile sosyal giivenlik kurulu§larmca odenen emekli maa§lan arasmdaki fark1 verir.46 Bu ka
lem kamunun net emeklilik odemelerini ya da bir ba§ka deyi§le emeklilik kapsammda kamunun 
net transfer harcamalanm yans1t1r. 

Kamu ile ozel sektor arasmdaki diger biitiin gelir transferleri 5. Cari Transfer/er kalemi al
tmda gosterilmektedir. Personel giderleri, mal ve hizmet ahm giderleri ve sermaye birikimine kat
k1 saglayan harcamalar d1§mdaki biitiin giderler (tanmsal destekler, hanehalkma yap1lan transfer
ler, kar amac1 olmayan kurulu§lara yap1lan transferler vb. )  cari transfer olarak kabul edilmekte
dir. Kamunun kendi arasmdaki gelir transferleri ise (ornegin biit�eden SGK'ya ya da mahalli ida
relere yap1lan transferler) ilgili kurumlarm biit�elerinde goriinmesine ragmen kamu kesimi genel 
dengesinde yer almaz. 

Cari transferler kaleminde dikkatlerden ka�mamas1 gereken bir nokta, kamunun sosyal 
ama�h ve kar§1hks1z odemeleri yamnda, devletin bor� olarak ald1g1 paramn kar§ihgmda odenen 
faizlerin de bu kalem altmda yer ahyor olmas1d1r. Odenen faiz hem alman bor� paranm kullam
m1 kar§thgmda katlamlan bir maliyet olmas1yla hem de diger transfer odemelerinin aksine gelir 
dag1hm1m olumsuz etkilemesiyle, cari transferler altmda kaydedilen diger transfer odemelerinden 
aynhr. Cari transferlerin ne oranda faiz odemelerinden ve ne oranda gelir dag1hmm1 diizeltme 
ama�h transferlerden kaynakland1g1 bilgisine ise bu tablodan ula§ilamamaktadir.47 

Yukanda s1ralanan be§ kalemden vergiler, vergi d1§1 normal gelirler ve faktor gelirleri ka
lemleri kamunun yalmz gelirlerini kapsarken, Fonlar ve Cari Transfer/er kalemleri, kamu ile ozel 
sektor arasmdaki gelir gider ak1mlan arasmdaki fark1 verir. Dolay1S1yla ilk ii� kalem tamm itiba
nyla her zaman pozitif deger ta§irken, transfer i§lemlerini i�eren Fonlar ve Cari Transfer/er ka
lemleri, kamunun transfer giderinin bu kapsamdaki gelirleri a§mas1 halinde (ki ger�ekle§me her 
zaman bu yondedir) negatif deger ahr. 

Kamunun, yatmm ve harcamaya yonlendirebilecegi toplam kaynak biiyiikliigiinii gosteren 

"6 Buradaki fon ifadesi biit�e d1�1 fonlar ile kan�tmlmamahd1r. 
47 Bu ama� i�in merkezi yonetim biit�esine ba�vurulabilir. 
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I. Kamu Harcanabilir Geliri kalemine, kamu kesiminin toplam gelirinden, net transfer harcama
lanmn dii§iilmesiyle ula§ilmaktad1r: 

Kamu Harcanabilir Geliri = Vergiler + Vergi D1§1 Normal Gelirler + 
Faktor Gelirleri + Fonlar (-) + Cari Transferler (-) 

Kamu tiiketimini ifade eden II. Cari Cider/er kalemi, kamu r;ah§anlarma yapilan odemeler 
ile diger sektorlerden ma! ve hizmet ahmlarma yonelik harcamalardan olu§ur: Si vii amaca da hiz
met eden baz1 yatmmlar harir; olmak iizere tiim askeri harcamalar, hesaplamalarda cari gider ola
rak degerlendirilmektedir. Kamu iktisadi te§ebbiisleri ile cloner sermayelerin yapt1g1 harcamalar 
cari giderlerde gosterilmez. Bu kurulu§larm gelir ve giderleri kendi mali tablolan ir;inde netle§
mekte ve sonur;ta ortaya r;1kan karlar Faktor Geliri kalemi altmda izlenmektedir.48 

Kamu harcanabilir geliri ile cari giderlerin farkmm kamu tasarrufu olarak adlandmld1gm
dan Milli Gelir Gostergeleri ba§hgmda bahsetmi§tik (bkz. Ger�eve 2.2) .  Kamu kesimi genel den
gesinde III. Kamu Tasarrufu kalemi de bu tamma gore hesaplanmaktad1r: 

Kamu Tasarrufu = Kamu Harcanabilir Geliri + Cari Giderler (-) 

III. Kamu Tasarrufu kaleminin negatif olmas1, kamunun gelirlerinin, transfer harcamalan 
ve cari giderlerini kar§1lamaya yetmedigini gosterir. 

Kamunun bir diger gider kalemini ise yatmm harcamalan olu§turur. IV. Yattrtmlar kale
mi, kamunun sabir -sermaye stokuna ilave olarak yapt1gi harcamalar ile stok art1§lanm i<;erir. Eko
nominin iiretim giiciinii art1ran proje harcamalan, yap1 ve tesis in§aatlan, biiyiik onanmlar, ma
kine ve te�hizat ahmlan gibi giderler yatmm harcama:lan olarak kabul edilir.49 

V. Tasarruf - Yattrtm Farkz kalemi, admdan da anla§ilacag1 iizere kamu tasarruflarmdan 
yanr1mlann dii§iilmesi ile elde edilir. 

Tasarruf Yatmm Fark1 = Kamu Tasarrufu + Yatmmlar (-) 

Kamu ile ozel sektor arasmda gerr;ekle§en varhk degi§imlerinin izlendigi VI. Sermaye 
Transferleri kalemi, servet vergileri, diger transferler, kamula§ttrma ve sabit kiymet art1§1 kalem-

"8 Kamu kesimi genet clengesincleki II. Cari Giderler kateminin milli gelir i�incleki Devletin Nihai Tuketim Harcamalar1 kate
minclen onemti miktarcla clii�iik otclugu goriitecektir. Bu konuya Milli Gelir Gi:istergeleri botiimiincle 66 no.tu clipnotta clegin
mi�tik. GSYH hesaptamasmcla cloner sermayeterin tiim mat ve hizmet ahmtari kamu harcamas1 say1hrken kamu kesimi genet 
clengesincle, becleti claha sonra tiiketiciclen tahsit eclilmek iizere atman mat ve hizmetler (ornegin cloner sermayelerin mat ve 
hizmet ahmtar1) Katkmma Bakanhg1 tarafmclan kamu gicleri otarak kahut eclitmemekteclir. 

49 Buracla kamu kesimi genel clengesi ite milli gelir istatistikteri arasmclaki bir cliger farka cleginmetiyiz. Milli get ir hesaptama
smcla kamunun personel giclerterinin tamamt cari gicler olarak kahut eclitir. Kamu kesimi genel clengesincle personel giclerte
rinin hir k1sm1, kamu kesimi sabit sermaye otu�umuna hizmet ettigi gerek�esiyte yatmm harcamast otarak hesaptamatara ka
ttltr. Bu uygutama yatmm i�itigi otarak acltanclmtmaktacl1r. 
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lerinin toplammdan olu§ur. Servet vergileri; veraset ve intikal vergisi, motorlu ta§1tlar vergisi, ta
§lt ahm vergisi gibi varhk iizerinden ahnan vergileri kapsarken, diger transferler kalemi, kamu ke
simi kapsammda yer alan kurulu§lann sermaye te§ekkiiliine katk1 saglamak iizere yapt1g1 trans
ferlerden (KbY-DES projeleri, kalkmma ajarislarma aktanlan tutarlar, TOBiTAK'm ar-ge destek
leri gibi) olu§ur. Sermaye transferleri bir gelirden �ok miilkiyet degi§imi oldugundan, diger bir ifa
deyle gelir artmc1 degil servet artmc1 nitelik ta§1d1gmdan, tabloda ayn bir ba§hk altmda sm1flan
dmlmaktad1r. Servet vergileri yiiksek miktarlara ula§abilmekte, boylece sermaye transferleri kale
mi, cari transferlerin aksine pozitif deger alabilmektedir. 

VII. Kasa-Banka I Borflanma, kamunun yilhk gelir ve giderleri sonucu olu§an a�1k ya da 
fazla tutanm gosteren kalemdir. Bu kalemin pozitif olmas1, toplam kamu sektoriiniin a�1k verdi
gine i§aret eder. Kamunun gelir ve giderleri arasmdaki fark §U dart finansman yonteminin bir 
kombinasyonu ile kar§ilamr: 

- Kasa Banka Degi§imi 
- Dt§ Bor�lanma 
- i� Bor� I Alacak 
- Stok Degi§im Fonu 

Kasa Banka Degi�imi kalemi, kamunun nakit varhklarmda yil i�inde meydana gelen degi
§imi gosterir. Kamu a�1klarmm bir k1sm1, devletin bankalarda bulunan nakit varhklardan kar§t
lanabilir. Diger finansman yollanyla elde edilen nakdin, toplam kamu a�1g1m a§mas1 halinde ise 
kamunun nakit varhklan artt§ gosterecektir. Bu kalemin pozitif olmas1 kamu nakit varhklarmm 
yil i�inde azald1gma, negatif olmas1 ise nakit varhklarda art1§a i§aret eder. 

Dt� Borflanma kalemi, y1l i�erisinde alman yeni di§ bor�lar ile aym donemdeki di§ bor� ana
para geri odemelerinin farkm1 verir. Bu degerin pozitif olmas1 kamunun net di§ bor�lanma ger�ek
le§tirdigine, negatif olmas1 ise kamunun net bor� odeyici durumda olduguna i§aret eder. Y1l i�inde
ki dt§ bor� kullamm1 ile dt§ bor� geri odemeleri, tabloda ayn kalemler olarak da gosterilmektedir. 

i� bor� yoluyla elde edilen finansman miktanm gosteren if Borf/Alacak kalemi, y1l i�inde 
ger�ekle§en toplam i� bor�lanma ile aym donemdeki i� bor� anapara geri odemelerinin farkmdan 
olu§ur. 01§ bor�ta oldugu gibi bu kalemin de degerinin pozitif olmas1, kamunun net i� bor�lanma 
ger�ekle§tirdigini gosterir. Tablodan 2015 y1lmda ilave i� ve dt§ bor�lanmaya gidildigi, ancak ah
nan ilave borcun harcanmayarak nakit olarak tutuldugu anla§1linaktad1r. 

Stok Degi�im Fonu ise kamu iktisadi te§ebbiisleri, mahalli idareler ve fonlarm stoklarmda 
bulunan mallarm parasal degerindeki artt§ sonucu meydana gelen sermaye kazanc1m ifade eder. 
Diger kamu kurumlannm (genel ve ozel biit�eli idareler ile cloner sermayeli kurulu§lar) stoklarm
daki deger artt§lan hesaba diihil edilmemektedir.50 Stok degi§im fonunun pozitif olmas1 stok de
gerinin azald1g1, negatif olmas1 ise stok degerinin artt1g1 anlamma gelir. 

50 Hazine Miiste�arhg1 ( 1 997), s. 3. 
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Kamu kesimi genel dengesinin sonunda, kamu ekonomisine ili§kin en onemli gostergeler
den biri olan "kamu kesimi bor�lanma geregi"ne ula§dmaktad1r. Kamu kesimi bor�lanma geregi, 
kamunun bir biitiin olarak gelir ve giderleri arasmdaki fark1, yani devletin y1lhk finansman ihti
yacm1 ifade eder. Tabloda kamu kesimi bor�lanma geregine, Kasa-Banka I Borflanma kalemin
den Stok Degi�im Fonu'nun �1kanlmas1yla ya da Kasa-Banka Degi�imi, Di� Borflanma (net) ve 
if Borf I Alacak (net) kalemlerinin toplanmas1yla ula§dabilmektedir. 

Kamu kesimi bor�lanma gereginin pozitif olmas1 kamu kesiminin fon a�1g1 oldugunu 
gosterirken, negatif bor�lanma geregi, bor� geri odemesinde kullamlabilecek fon imkamna i§a
ret eder. 

Kamuda mali disiplinin ya da TCMB'nin s1k kulland1g1 tabirle basiretli maliye politikas1-
nm bir gostergesi olarak yakmdan izlenen iki temel gosterge kamu kesimi bor�lanma geregi ve 
merkezi biit�e a�1g1d1r. Bu iki gosterge arasmdaki fark, biit�e a�1gmm yalmz merkezi yonetim ge
lir ve gider fark1m, kamu kesimi bor�lanma gereginin ise kamu kesiminin biitiiniinii kapsamasm
dan kaynaklanmaktadir. 

2000-2015 y1llan arasmda y1lhk biit�e dengesi ve toplam kamu kesimi a�1gmm geli§imine 
Grafik 7.10'da yer verilmektedir. Grafikten her iki gostergenin yakmdan ili§kili oldugu, ancak ka-
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GRAFiK 7.10 
Toplam Kamu Kesimi A� ve Merkezi Yonetim Biit�e A9g1 (milyon TL) 
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= Kamu kesimi genel dengesi - Merkezi yiinetim biit�e dengesi 

Kaynak: Kalkmma Bakanhg1, Muhasebat Genel Miidiirliigii. 
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mu kesimi bor�lanma gereginin biit�e a�1gma gore daha olumlu bir seyir izledigi goriilmektedir. 
Buna gore biit�e d1§1 kamu kesiminin a�1k vermedigi, kamu a�1klarmm biit�e dahilinde ger�ekle§
tigi anla§ilmaktadir. 5l 

Genel Devlet Dengesi 
Kalkmma Bakanhg1 tarafmdan, toplam kamu kesimini kapsamak iizere haz1rlanan diger 

bir tablo da genel devlet dengesi tablosudur. Devlet Planlama Te§kilat1 tarafmdan 1 999 yilmdan 
beri haz1rlanmakta olan genel devlet dengesinin kamu kesimi genel dengesinden fark1, devleti ka
munun idare ettigi kurumlar degil, kamu mah iireten kurumlar iizerinden tammlamas1 ve buna 
uygun olarak tablonun haz1rlanmasmda kamu iktisadi te§ebbiisleri ile belediyelere ait i§letmelerin 
kamu kesimi d1§mda kabul edilmeleridir.52 

iki tablo arasmdaki diger bir fark ise sunum a�1smdan uluslararas1 standartlara paralel ola
rak genel devlet dengesinde gayrisafilik ilkesinin esas ahnmas1 ve a§ag1da daha ayrmt1h bahsede
cegimiz iizere gelir-gider kalemleri arasmda herhangi bir netle§tirme i§lemi yapilmamas1d1r. 

2014 ve 2015 y1llarma ait genel devlet dengesi, Tablo 7.10'da kar§1la§t1rmah olarak yer al
maktad1r. Tablo, ilk ikisi toplam kamu gelir ve giderlerini gosteren, sonuncusu ise bor�lanma ge
reginin ayrmtilanm veren ii� ana boliimden olu§maktad1r. Kamu kesimi genel dengesinin aksine 
genel devlet dengesinde hem gelirler hem de giderler pozitif i§aretli olarak gosterilmekte, gelir-gi
der fark1 ise bor�lanma geregi olarak tammlanmaktadir. 

Genel devlet dengesi tablosunda kamunun toplam geliri §U be§ kalem altmda izlenmektedir: 

- Vergiler 
- Vergi 01§1 Normal Gelirler 

Faktor Gelirleri 
Sosyal Fonlar 
Ozelle§tirme Gelirleri 

Vergiler kalemi, merkezi yonetim ve yerel yonetimler tarafmdan, hem ozel kurulu§lardan, 
hem de KtT ve diger belediye i§tirakleri gibi kamuya ait ticari kurulu§lardan alman vergilerin top
lamm1 verir. Kamu kesimi gene! dengesindeki sunumun aksine servet vergileri de bu kalem altm
da sm1flandmlmaktad1r. 

Vergi Dt§t Normal Gelirler, kamu kesimi genel dengesindeki muadili ile benzer tamma sa
hiptir. iki tablodaki tutar fark1 yalmzca, yukanda bahsettigimiz kapsam farkmdan kaynaklan
maktad1r. 

51 1 970-2000 diinemi verileri kullamlarak yap1lan bir 1rah§mada (bkz. Ak1ray ve digerleri (2002))  kamunun mali disiplininin iz
lenmesinde, kamu kesimi bor1rlanma gereginin merkezi yiinetim biit1re a1r1klarma gore daha iyi bir giisterge oldugu sonucuna 
varilmaktad1r. 

52 Genel Devlet lstatistiklerine lli§kin A1r1klama, Kalkmma Bakanhg1. 
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TABL0 7.10 
2014 ve 2015 Yillan Genet Devlet Dengesi Tablosu (bin TL) 

2014 2015 

Vergiler 361 .939.623 41 9.094.629 
- Vas1tas1z 1 05.982.3 1 0  1 1 9.033 .765 
- Vas1tah 243.672.228 285.393.6 1 3  
- Servet 1 2.285.085 14.667.25 1 

Vergi d1§1 normal gelirler 38.941 .465 43.66 1 . 1 36 
Faktor gelirleri 99.360.61 2  1 12.784 . 135 
Sosyal fonlar 1 78.900.4 1 8  2 1 1 .388 .085 

Toplam 679. 142. 1 1 7  786.927.984 
Ozelle§tirme gelirleri 12.094.242 1 1 .700.000 

Toplam gelir 691 .236.359 798.627.984 

Cari harcamalar 3 14.569.354 355.925.726 
Y anr1m harcamalan 66.91 6.353 78.894.085 

- Sabit sermaye 67.053.359 78.683.420 
- Stok degi§mesi -137.007 21 0.665 

Transfer harcamalan 320.38 1 .594 363.660.932 
- Cari transferler 295.826. 5 1 9  340. 1 33.270 
- Sermaye transferleri 24.555.075 23.527.662 

Stok Degi§im Fonu 0 0 

Toplam harcama 701 .867.302 798.480.744 

Borc;lanma geregi 1 0.630.942 -147.241 
Faiz d1§1 harcama 650. 1 74. 1 03 743.397.31 1 
Faiz odemeleri 5 1 .693 . 1 98 55.083.433 
Faiz haric; borc;lanma geregi -4 1 .062.256 -55.230.673 
Ozellqtirme gelirleri 12.094.242 1 1 .700.000 
Ozelle§tirme haric; borc;lanma geregi 22.725. 1 84 1 1 .552.759 
Faiz ve ozellqtirme haric; borc;lanma geregi -28.968.014  -43.530.673 

Kaynak: Kalkmma Bakanbg.. 

Faktar Gelirleri devletin sahip oldugu iiretim faktorleri kar§1hgmda elde ettigi faiz, kar, te
mettii gibi gelirleri, Sosyal Fonlar ise devletin kamu kesimi d1§mdan elde ettigi sigorta prim tahsi
latlanm kapsar.53 

Yukandaki dort ana gelir kaleminin toplamma Ozelle§tirme Gelirleri'nin eklenmesiyle 
Top/am Gelir'e ula§1hr. Ozelle§tirme gelirleri, siireklilik arz etmemesi ve bir varhk sat1§1mn gelir 
olarak gosterilmesinin hatah yorumlamaya a�1k olmas1 sebebiyle diger dort gelir kaleminden ay
n bir ba§hk olarak verilmektedir. 

53 Hanrlanacag1 iizere kamu kesimi gene! dengesinde, faktor gelirleri, faktor gelir ve giderleri arasmdaki fark olarak tammla
nan net faktor gelirlerini, fonlar kalemi ise sosyal giivenlik kurulu§larmm kamu kesimi d1§mdan elde ettigi prim tahsilatlari 
ile odenen maa§lar arasmdaki fark1 ifade ediyordu. Yani kamu kesimi gene! dengesinde bu iki kalem, gelir ve giderlerin net
lqtirilmesinden sonra kalan bakiyeyi veriyordu. Buna kaf§m gene! devlet dengesinde biiyle bir netle§tirme yapdmay1p, gelir 
ve giderler ayrica gosteriliyor. 
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Kamunun toplam harcamalan ise tablonun ikinci boli.imi.inde yer alan §U ii� ba§hk altmda 
ozetlenmektedir: 

- Cari Harcamalar 
- Yatmm Harcamalan 
- Transfer Harcamalan 

Genel devlet dengesindeki Cari Harcamalar kalemi, mal ve hizmet ahm1 ile personel gide
rinin yam s1ra faiz harcamalanm da i�erir. 

Yattrtm Harcamalari kalemi, kamu kesimi genel dengesinde oldugu gibi kamunun yatmm 
giderlerini i�erir. iki tablodaki tutar fark1 yine kamuya ait iktisadi i§letmelerin genel devlet denge
sinde kamu kesiminin d1§mda degerlendirilmesinden kaynaklanmaktadu. 

Genel devlet dengesi tablosunda Transfer Harcamalari ba§hgmda kamu kesimi genel den
gesinin aksine, transfer gelir ve giderlerinin netle§tirilmesiyle olu§an bakiyeye degil, transfer nite
ligindeki harcamalarm toplamma yer verilmektedir. Dolay1s1yla bu kalem net transfer harcama
larmm degil, kamunun i.ilkedeki gelir dag1hmma ne ol�i.ide mi.idahale ettiginin bir gostergesidir. 
(Faiz giderleri transferler i�inde degil cari harcamalar i�inde gosterilmektedir. )  

Kamu kesimi genel dengesinde oldugu gibi genel devlet dengesinde de kamunun gelir v e  gi
derleri arasmdaki fark bor�lanma geregi olarak tammlanmakta ve bu gostergenin aynntilanna 
genel devlet dengesi tablosunun i.i�i.inci.i boli.imi.inde yer verilmektedir. Kamu kesimi genel denge
si ve genel devlet dengesindeki bor�lanma geregi tammlan arasmdaki fark ise, KiT'lerin genel 
devlet dengesinde kapsam d1§mda tutulmasmdan kaynaklanmaktad1r. KiT'ler zarar ediyorsa ve 
bu zaran kar§1lamak i�in kaynak ihtiyac1 doguyorsa, kamu kesimi genel dengesindeki bor�lanma 
geregi tutan, genel devlet dengesindeki muadilinden daha yi.iksek olacaktu. 

Y1l i�inde odenen faizler bi.iyiik oranda onceki donemlerde yap1lan bor�lanmalara dayan
d1gmdan, cari donemin performansm1 ol�mek i�in, faiz odemelerinin d1§anda tutuldugu gosterge
lerin kullamlmas1 yaygm bir uygulamad1r. Bu kapsamda tabloda yer alan Faiz Dt�t Bor�lanma 
Geregi kalemi, kamunun bir bi.itiin olarak cari donem performansm1 yans1tan bir gosterge olarak 
degerlendirilebilir. 

Buraya kadar inceledigimiz merkezi yonetim bi.it�esi, kamu kesimi genel dengesi ve devlet 
genel dengesi tablolarmm ortak noktas1, kamunun fon ihtiyacm1 gosteren bir ozet gostergeyle 
sonlanmalanyd1 .  Bu noktada kamunun fon ihtiyacm1 nas1l kar§1lad1g1m yans1tan kamu bor� gos
tergeleri, kamu ekonomisi baglammda ele alacag1m1z son gosterge grubunu olu§turmaktad1r. 

Kamu Borcu 
Piyasanm merkezi yonetime gore daha etkin i§ledigine yonelik say1s1z �ah§maya ragmen son bir 
yi.izy1l i�erisinde devletin ekonomideki paymm si.irekli art1§ yoni.inde olmas1, teori ve politika ara
smdaki en �arp1c1 �eli§kilerden birini te§kil eder. Temel kamu hizmetlerinin otesinde, ekonominin 
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pek �ok farkh boyutunda modern devlete sorumluluk yiiklenmesi, kamu hizmetleri i�in duyulan 
kaynak ihtiyacmm da artmas1 sonucunu dogurmu§tur. Devletin geleneksel gelir kaynaklarmm ye
tersiz kald1g1 durumlarda kamu bor�lanmas1, alternatif bir finans kaynagi olarak giderek artan 
derecede onem kazanml§tlr. 

iktisatta kamu bor�lanmasma ili§kin gorii§ler iki temel bak1§ a�1s1 i�erisinde gruplanabilir. 
Klasik gelenekten beslenen gorii§e gore bor�lanma, cari donemde tahsil edilmesi gereken vergi yii
kiinii ileri bir tarihe ertelemekten ba§ka bir anlam ta§1mad1gmdan, ancak kamunun k1sa siireli na
kit ak1m1m dengeleyici bir ara� olarak kullamlabilir. Kamunun bugiin alacag1 ·bor� ileride mutla
ka ya vergi gelirleriyle ya da para basma yoluyla kar§1lanmak zorundadir. Dolay1S1yla, kamu 
bor�lanmas1m ilave bir nakit kaynag1 olarak gormek dogru degildir. Ostelik kamu bor�lanmas1, 
ozel sektoriin kullanabilecegi kaynaklara devletin el koymas1 anlamma gelmekte, bu da ozel sek
toriin finans piyasalarmdan d1§lanmas1 sonucunu dogurmaktadir. Kamu sektoriiniin verimsizligi 
goz oniinde bulunduruldugunda kamu borcundaki art1§ toplam refah1 negatif olarak etkileyecek 
bir faktor olarak ortaya �1kmaktad1r. Bu durumda hem kamu harcamalarmm hem de kamu bor� 
yiikiiniin asgari seviyede tutulmas1 en uygun se�enektir. 

Kamu bor�lanmasma ili§kin diger bak1§ a�1s1 ise, gerek ozel sektorce finanse edilemeyecek 
yatmmlarm yapilabilmesi, gerekse durgunluk donemlerinde yapilacak kamu yatmmlanyla piya
samn canlandmlabilmesi i�in, kamu bor�lanmas1m etkin bir politika arac1 olarak degerlendir
mektedir. Ozellikle iktisadi geli§imini tamamlamam1§, sermaye eksikliginden muzdarip iilkelerde 
biiyiimenin kamu yatmmlanyla desteklenmesi ve kamu bor�lanmas1yla finanse edilmesi, alterna
tif bir biiyiime stratejisi olarak tavsiye edilmektedir. Bunun dt§mda kamu bor�lanmas1, durgun
luk donemlerinde piyasanm canlandmlmas1 i�in yap1lacak kamu harcamalarmm kar§1lanmas1 
i�in de kullamlabilir. Devlet, gelecekte biiyiimenin h1zland1g1 donemlerde elde edecegi vergi gelir
leri ile bor�lanm odemekte zorlanmayacakt1r. Ozetle . kamu giderlerinin yalmz cari donemde ya
ratilan vergi gelirleri ile kar§ilanmaya �ah§ilmas1, kamunun hareket alamm gereksiz yere k1S1tla
yan bir ihtiyathhkt1r. 

Teorik diizlemdeki tart1§malar bir yana b1rak1hrsa, giiniimiizde kamu bor�lan, yalmz kiir
h kamu projelerinin ya da sava§ gibi olaganiistii durumlarm finansmam i�in kullamlan bir yon
tem olmaktan �1km1§, ekonomi yonetiminde kullamlan bir politika alam haline gelmi§tir. 

Buna ilave olarak, devletin belirli bir donem i�indeki gelir ve giderleri e§it olsa bile tahsilat 
ve odemeler aym tarihe denk gelmeyeceginden, devletin gelir ve giderlerinin zaman boyutunda 
uyumla§tmlmas1 i�in aktif bir bor� yonetimine ihtiya� duyulur.54 Bu anlamda giiniimiizde, kamu 
bor�lanmasma kar§1 en kat1 tutumu sergileyen bir yonetim dahi bir bor�lanma program1 takip et
mek mecburiyetindedir. 

Kamu bor�lanmasmm biiyiikliigii; onceki boliimlerde inceledigimiz kamu a�1klan ile dog
rudan ili§kilidir. Gelirlerin cari giderleri ve hedeflenen yatmmlan kar§1lamamas1 durumunda, ge-

5/f Giiniimiiziin bor� yiinetimi anlayt§mda hazinenin giirevi yalmz devlet harcamalarmm aksamakstzm yap1lmasm1 saglamak de
gil, aym zamanda maliyet ve etkinlik unsurlanm da giizetmektir (bkz. Erdener-Cangiiz (2010) ) .  
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lecekte ger�ekle§ecek kamu gelirlerine istinaden bor�lanma ile kaynak yarat1labilmekte, boylece 
devlet, cari gelirlerinin iizerinde harcama yapma imkamna kavu§maktadir. Bunun da otesinde 
devletin bor� senetleri, banka bilan�olarmm aktiflerinde onemli bir ag1rhga sahip, ki§isel tasarru
fun degerlendirilrnesinde de giivenilir bir alternatif sunan, iilkenin finans sektorii i�in onemli bir 
yatmm arac1d1r. Kamunun hem giivenilir bir bor�lu olrnas1, hem de devlet bor� senedi piyasas1-
nm diger yatmrn ara�larma gore derinliginin bulunmas1, bu senetleri finans sektorii i�inde vazge
�ilrnez bir enstriiman yapmaktadir.55 

Karnunun bor� servisinde ya§ayabilecegi gii�liiklerin erken te§his edilrnesinde, ayrmt1h ve 
giivenilir bor� istatistiklerinin onernli yeri bulunrnaktad1r. Tiirkiye'de merkezi yonetirnin k�mu fi
nansrnamna ili§kin bor�lanma ve bor� geri odeme faaliyetleri Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan yo
netilrnekte, karnu finansrnam verileri de yine Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan ayhk olarak yay1m
lanrnaktadir. 

Karnu bor� istatistiklerinin derlenmesinde, diger pek �ok iilkede oldugu gibi Hazine tara
fmdan da IMF'nin onerdigi tamm ve yontemler esas almrnaktadir. istatistiklerde karnu borcu, ka
rnu kesirninin, faiz doguran yllkiirnliiliiklerini, yani ba§ta Hazine olrnak iizere karnu kurulu§larm
ca �1kanlan bor� senetleri kar§1hgmda ternin edilen fonlan ifade eder. Ticari i§lernlerden ya da di
ger baz1 taahhiitlerden kaynaklanan, ornegin alman bir hizrnet kar§1hgmm heniiz odenrnerni§ ol
rnasmdan kaynaklanan bor�lar, ya da gelecekte odenecek emeklilik maa§lan gibi taahhiitler ka
mu bor� istatistiklerinde yer alrnaz. 

Bu kapsamda Hazine'ce farkh ayrmt1 diizeyinde pek �ok istatistik yay1rnlanrnakla birlikte 
bunlar arasmda ozellikle §U ii� gosterge one �1krnaktad1r: 

- merkezi yonetirn bor� stoku 
AB tamrnh gene! yonetirn bor� stoku 

- kamu net bor� stoku 

. Merkezi yonetirn bor� stoku, Hazine Miiste§arhgi _tarafmdan iistlenilen her tiirlii rnali yii
kiirnliiliikleri i�eren, rnerkezi yonetirn d1§mdaki kamu kesimi bor�lanmn hesaplarnaya diihil edil
medigi bor� stoku gostergesidir. AB tamrnh gene! yonetirn bor� stoku, merkezi yonetirn bor� sto
kunun aksine �ekil 7.t 'de yer alan tiirn karnu kururnlarmm toplarn bor�lulugunu kapsayan bir 
gostergedir. Kamu net bor� stoku ise karnu kesiminin tiim bor�larmdan, kamu kesirnine ait baz1 
finansal varhklann dii§iilrnesiyle elde edilen bir gostergedir. 

Bu ii� tablonun daha ayrmt1h incelenmesine ge�rneden once, karnu bor�lulugunun dogura
cag1 riski ol�mekte yaygm olarak kullamlan baz1 gostergelere k1saca deginmemiz gerekir. Her 
bor� ili§kisi, bor�lu taraf bir devlet bile olsa, belirli oranda borcun odenmernesi riskini ta§1r. 56 Ka-

55 ABD'nin kamu bor� senetleri, bundan da ote, diinya �apmda finans piyasalari i�in, yaygm kullamlan tabirle "giivenli liman" 
i§levi gormekte ve kiiresel bir ihtiyac1 kar§1lamaktad1r. 

56 Aslmda devletler, §ah1slardan daha fazla temerriide dii�erler (bkz. Reinhart-Rogoff (201 1 ) ) .  
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mu bor� senetlerine yatmm yapanlar, kamunun ald1g1 bor�lan geri odeme giicii bulunup bulun
mad1gm1 �e§itli gostergelerden takip etmek isteyeceklerdir. Bunun da otesinde kamunun kredibi
litesinin derecesi ekonominin biitiiniinii ilgilendiren bir parametredir. Yiiksek oranh kamu borcu, 
hiikiimetin politika alamm sm1rlamamn yanmda, di§ §oklara kar§l kmlganhg1 art1rarak iilkenin 
finansal istikranm da tehdit eder. Devletin yiikiimliiliigiinii yerine getirememesi, iilke i�erisinde fi
nansal sistemin �okmesi ya da iiretimin darbe almas1 gibi etkiler dogurabilecegi gibi, kiiresel ol
�ekte iktisadi ve hatta siyasi sonu�lar yaratabilir. 

Kamu borcunun siirdiiriilebilirligini tayin eden bir�ok parametre buh.indugundan, kamu
nun finansal yiikiimliiliiklerini yerine getirememe riskini yans1tan nihai bir gostergeden bahsedi
lemez. Bununla birlikte iilkenin kredi degerliliginin ol�iisii olabilecek pek �ok farkh gostergeden 
faydalamlmakta, kullamc1larca iilke riski, bu farkh gostergelerin birlikte ele almmas1yla belirlen
meye �ah§dmaktadir. Bir devletin bor� yiikii, temerriit riski ve bor� geri odeme kapasitesi konu
larmda bilgi saglayan baz1 gostergeler §oyle s1ralanabilir: 

Borcun GSYH'ya Orant 
Bir iilkede toplam iiretim ve gelir ne kadar yiiksekse, kamunun vergi geliri yaratma ve bu 

geliri bor� servisinde kullanma giicii o kadar fazla olacakt1r. Bor� servisinde risk yaratan unsur 
�ogu zaman borcun biiyiikliigii degil, bor� odemek i�in gerekli kamu gelirini yaratamamakt1r. Bu 
anlamda borcun GSYH'ya oram, kamu bor�lulugu soz konusu oldugunda en yaygm kullamlan 
gostergedir. 

Borcun GSYH'ya oramm belirleyen ii� faktor olarak reel faiz oram, biiyiime oram ve faiz 
d1§1 biit�e dengesi s1ralanabilir. Yiiksek bir biiyiime oram gostergemizin paydasm1 biiyiiterek 
bor� oramnm dii§mesi sonucunu dogurur. Buna kar§m reel faizin yiiksek olmas1 daha yiiksek fa
iz harcamasma neden olacak, faiz d1§1 biit�enin a�1k ·vermesi ise yeni bor�lanma ihtiyac1 yarata
caktir. 57 

Biit�e a�1gmm olmad1g1 bir ekonomide borcun milli gelire oranmm azalmas1, biiyiime ora
mnm faiz oramnm iizerinde olmasma baghd1r. Bu baglamda baz1 iktisat�dar bor�lulugu azaltmak 
iizere s1k1 biit�e disiplini ile biit�e fazlas1 verilmesini §art goriirken, diger bir gorii§ s1k1 maliye po
litikasmm hem biiyiimeyi durduracagm1 ve hem de kamu gelirlerini s1mrlayacagm1 one siirerek, 
daralt1c1 politikalann bor� sorununu ag1rla§ttrabilecegine vurgu yapmaktad1rlar. 

2001 y1lmdan giiniimiize Tiirkiye'nin AB tammh genel yonetim bor� stokunun GSYH'ya 
oram Grafik 7.l l 'de verilmektedir. 2001 yilmda % 77'ye varan bu oran takip eden donemde is
tikrarh bi�imde azalarak 2007'de % 40'a kadar dii§mii§, 2009 ydmda % 46'ya yiikseldikten son
ra tekrar dii§ii§ trendine girmi§tir. 2000'li y1llarda elde edilen bu ba§an, harcama disiplini kadar, 
istikrarh bir biiyiimenin saglanmas1 ve piyasalarm, iilkenin bor� odeme kapasitesi konusunda ik
na edilebilmi§ olmas1 sayesinde elde edilmi§tir. 

57 TCMB (201 0-b), s. 93. 
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- AB Tammh Genel Yonetim Bor� Stoku'nun milli gelire oram 

( • ) Milli gelir g6stergesi olarak 1 998 temel y1h GSYH serisi kullamlm11nr. 
Kaynak: Hazine Milstefarhg1. 
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Bor� yonetiminde Hazine'nin iistlendigi riski belirleyen onemli bir faktor bor� stokunun 
faiz odeme §ekli ve doviz cinsine gore kompozisyonudur. Bor� senetlerinin faiz tiirii faiz riskini 
hangi tarafm ta§1d1g1m gosterirken, yabanc1 para iizerinden bor�lamlmas1 Hazine'nin kur riskine 
maruz kald1g1m gosterir. 

Hazine tarafmdan kamu borcu faiz tiiriine gore sabit getirili, degi§ken faizli ve enflasyona 
endeksli olmak iizere ii� kategoride sm1flanmaktad1r. Sabit getirili bor� senetlerinde, kamunun 
odeyecegi faiz miktan ihale tarihinde bellidir. Vade siiresince, fiyat diizeyinde ya da faizlerde ya
§anacak beklenmeyen hareketler kamuya ilave bir yiik getirmez. Bu tiir olumsuzluklar sonucu 
olu§abilecek maliyet, bu kag1tlan elinde bulunduran yatmmctlar tarafmdan iistlenilmi§tir. Faizle
rin yiikselmesi, sabit getirili bor� senetlerinin piyasa degerinin dii§mesi ve yatmmcmm kayba ug
ramasma neden olurken, enflasyonun beklentilerin iizerinde ger�ekle§mesi beklenenden daha dii
§iik reel faiz elde edilebilmesine yol a�ar. Bu durumda yatmmctlar, ancak fiyat istikrarmm saglan
d1g1 ve ani faiz art1§larmm goriilmeyecegine inand1klan piyasa §artlarmda sabit getirili bor� senet-
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lerine ragbet edeceklerdir. Degi§ken faizli ve enflasyona endeksli bor� senetlerinde ise, odenecek 
nominal faiz tutan s1ras1yla, piyasa faizine ve enflasyon oramna gore degi§ebilmektedir. Degi§ken 
faizli bor�lanmada faizlerin yiikselmesi, enflasyona endeksli bor�lanmada ise fiyat seviyesinin 
yiikselmesi durumunda, olu§an ek maliyet devlet tarafmdan kar§ilamr. Buna gore toplam bor� 
stoku i�inde sabit faizli bor� orammn yiiksek olmas1, kamunun ta§1d1g1 riskin dii§iik olduguna ve 
piyasalarm kamunun odeme giiciine giivendigine i§aret eder. 

Para cinsine gore kamu borcu ise Tiirk Liras1 bor�lar, doviz bor�lan ve dovize endeksli 
bor�lar olarak ii� kmbmda izlenir. Devletler, diger biitiin bor�lulardan farkb olarak kendi �1kar
diklan para iizerinden bor�lanma imkanma sahiptirler. Bu sayede vergiler ya da diger kamu gelir 
kalemlerinden kaynak yaratamayan bir devlet, bu yontem asla tasvip edilmese de, yerel para cin
si bor�lanm para basarak odeme se�enegine sahiptir. Bunun aksine doviz cinsinden veya dovize 
endeksli olarak bor�lanan kamu kesimi her zaman kur riskiyle kar§i kar§1yadir. Bu riski asgaride 
tutmak i�in TL ve doviz kuruna duyarh bor� miktarmm dengeli seyretmesi gerekir.58 

Ozetlersek toplam bor� i�erisinde degi§ken faizli ve yabanci doviz cinsi bor�larm yiiksel
mesi kamunun sirasiyla faiz ve kur riskinin artmas1 anlamma gelir.59 Tiirkiye'de 2016 Haziran 
ayi itibanyla merkezi yonetim bor� stoku i�erisinde TL cinsi bor�lar % 64,8 doviz cinsi bor�lan 
ise % 35,2 seviyesindedir. Yine 2016 Haziran ayi itibanyla toplam borcun % 68' i  sabit faizli, % 
1 7,4'ii degi§ken faizli, % 14,6's1 ise TOFE'ye endeksli bor�lardan olu§maktadir. Bu gostergelere 
bakarak kamunun bor� kompozisyonunun dengeli seyrettigi ifade edilebilir. 

Ortalama Vade 
Bor�lanmanm ortalama vadesi, borcun siirdiiriilebilirligi a�1smdan bir diger temel goster

gedir. Kamu borcunun ortalama vadesi ne kadar kisa ise, Hazine'nin, borcun �evrilmesi i�in ye
ni bor�lanma yapma ihtiyac1 o kadar yiiksek olacakt1r. Ornegin kamu borcunun ortalama vade
si bir yil ise, kamu kesimi bor�lanma gereginin sif1r olmas1 durumunda bile Hazine'nin her sene, 
bor� stoku kadar bor�lanma ihalesi ger�ekle§tirmesi gerekir. Sik sik ve yiiksek tutarb Hazine iha
lelerine ihtiya� duyulmasi durumunda fazla mesai yapan ve gergin giinler ge�iren sadece Hazine 
�ah§anlan olmayacak, borcun �evrilebilirligi endi§esi piyasalardaki genel havay1 da olumsuz et
kileyecektir. 

i� bor� ve di§ borcun ortalama vadeleri Hazine Miiste§arbgi tarafmdan a�iklanmaktad1r.60 
Tiirkiye'de 201 6  Haziran aymda i� bor� stokunun ortalama vadesi 54 ay, di§ bor� stokunun or
talama vadesi ise yakla§ik 1 1 5  ay olarak ger�ekle§mi§tir. Son yillarda ozellikle i� bor� ortalama 
vadesinin uzama egiliminde oldugu gozlemlenmektedir. 

58 Bore; stokunun faiz ve doviz cinsine gore kompozisyonuna Hazine Miiste§arhg1'nm https://www.hazine.gov.tr sayfasmda ls
tatistikler I Kamu Finansmam lstatistikleri ba§hgmdan ula§1labilir. 

59 Tiirkiye omeginde bore; stoku yap1smm getirdigi riskleri de dikkate alan bir kamu bore; stoku gostergesi ic;in bkz. Giircihan
Y1lmaz (2007). 

60 fc; ve di§ borcun vade yap1sma https://www.hazine.gov.tr sayfasmda lstatistikler I Kamu Finansmam lstatistikleri ba§hgmdan 
ula§ilabilir. 
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Bor� <;.evirme Oram 

Belirli bir donemde yapilan borc;lanmanm, aym donemde itfas1 gerc;ekle§en (geri odenen) 

borc;lara oram, bore; c;evirme oram olarak adlandmhr. Bir donem ic;erisinde vadesi gelen borcun 

hangi oranda yeniden borc;lanarak kar§1land1gm1 gosteren bu oranm % 1 OO'ii a§mas1, geri ode
nen bore; miktarmm iizerinde yeni borc;lanma yap1ld1gma, dolay1s1yla bore; stokunun artt1gma i§a

ret ederken, % 1 OO'iin altmda kalan bir bore; c;evirme oram bore; geri odemesinin bir k1smmm ver

giler gibi diger kamu kaynaklanyla finanse edildigi anlamma gelir. Dii§iik bore; c;evirme oram, 

bore; stokunun anaparasm1 azaltarak kamunun kredi riskini dii§iiriir. 

Bore; c;evirme oram, piyasadaki likidite miktarmm geli§imini etkilediginden finans kesimi 

ic;in de onemli bir gostergedir. Hazinenin borc;lanma stratej isine gore bore; c;evirme oramnm dii§iik 

gerc;ekle§mesi hedefleniyorsa, devlet yapt1g. bore; geri odemesinden daha dii§iik miktarda borc;lana
cak ve dolay1s1yla piyasadaki para miktan artacaktir. TCMB bu paray1 ac;1k piyasa i§lemleri yoluy

la geri c;ekmezse, diger bir ifadeyle sterilize etmezse, piyasada likidite fazlas1 olu§abilir. Dolay1s1yla 
Hazine'nin borc;lanma plam, uygulanacak para politikasm1 da etkileyen bir unsurdur.61 

Paiz Dt�t Faz/a 

Faiz dt§l denge, kamu borcunun siirdiiriilebilirliginin analizinde takip edilen bir diger 
onemli gostergedir. Faiz dt§I dengenin hesaplanmas1 ve anlam1 But�e Dengesi ba§hgmda incelen
diginden burada tekrara gerek duymuyoruz. 

Paiz Orant 

Faiz oram, kamunun borc;lanma maliyetini belirlemesinin yam sira, devletin mali ac;1dan kre

dibilitesinin de onemli bir gostergesidir. Tasarruf sahipleri ve yatmmc1lar bore; verirken, bore; alan 
ki§inin geri odeme kabiliyetine bagh olarak, piyasadaki asgari faiz oranmm iizerinde bir risk primi 
talep ederler. Devlet bore; senetlerinin faizlerinin yiiksekligi, piyasamn, kamunun bore; odeme giicii 

hakkmdaki algismm bir gostergesidir. Avrupa'da kiiresel krizin ardmdan kamu borcuna ili§kin en

di§elerin artt1g1 donemde Almanya yakla§1k % 2 faiz oramyla borc;lamrken, ispanya ve italya gibi 

iilkelerin borc;lanma maliyetlerinin % 7'ye ula§mas1, yatmmct!arm riskli gordiikleri iilkelerin bore; 
senetlerine ancak yiiksek getiri · imkam saglamalan halinde itibar etmelerinin bir ornegidir. 

Kredi if/as Takast (CDS: Credit Default Swap) 

Kamu borc;luluguna ili§kin son donemde popiilaritesi artan bir diger gosterge Kredi iflas 
Takas1 (CDS) oranlandir. Bu gostergeyi ilgi c;ekici yapan unsur, hem piyasalarm alg1sm1 yans1t
rnas1 hem de anhk olarak gozlemlenebiliyor olmas1d1r. 

Kredi iflas takas1, bir bore; senedinin odenmemesi riskine kar§t, alacagm garanti altma alm
dig1 bir tiirev iiriiniidiir. Bu tiirev iiriiniinii satan taraf belirli bir prim kar§thgmda, ihrac;c;mm bor-

61 Y1l11k bon;: c;evirme oram hedefi ic;in Hazine Miiste�arhg1'nca yay1mlanan Kamu Bore; Yonetimi Raporu'na ba�vurulabilir 
(bkz. www.hazine.gov.tr). 
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cunu ifa edememesi durumunda bor\ odemesini kendisinin ger\ekle§tirecegini alacakh tarafa kar
§1 taahhiit eder. Tiirev iiriiniinii satm alan taraf ise, yapt1g1 prim odemesi kar§1hgmda, alacag1m 
ihra\\ldan tahsil edememesi ihtimaline kar§l kendisini garanti altma almaktad1r. Ornegin bir ban
ka, elindeki Tiirkiye tahvillerinin odenmeme riskine kar§1, bir diger bankayla CDS i§lemi ger\ek
le§tirirse ve tahviller odenmezse, kar§l banka elinde tahvil bulunan bankamn zaranm kar§1lamak
la yiikiimlii olacakt1r. Elinde tahvil bulunduran banka ise bu sigorta hizmetine kar§1hk olarak di
ger bankaya bir prim oder. Piyasa §artlarma gore olu§an bu prim, tahvil \tkaran iilkenin kredibi
litesinin bir gostergesi olarak kabul edilmektedir.62 

Merkezi Yonetim Borf Stoku 
Hazine Miiste§arhg1'nca yonetilen merkezi yonetim bor\ stokuna ili§kin istatistikler, yine 

Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan ayhk olarak yay1mlanmaktad1r. 
Kamu bor\lan geleneksel olarak i\ bor\ ve dt§ bor\ olarak ikiye aynlarak incelenir. ikti

satta i\ bor\ yurt i\i kaynaklardan yani yurt i\i yerle§iklerden, dt§ bor\ ise yurt dt§I kaynaklar
dan yani yurt dt§I yerle§iklerden alman bor\ anlammda kullamhr. Yabanc1lardan alman bor\ iil
keye kaynak giri§i saglayarak iilkenin toplam iiretimini a§an miktarda harcama yapmasma im
kan saglar. i\ bor\ ise yalmzca iilke i\inde bir fon transferi niteligindedir. Dt§ ve i\ bor\larm ge
ri odemesinde ise s1ras1yla yurt dt§ma kaynak \tkl§l ve kamudan ozel sektore fon transferi soz 
konusu olur. 

Dt§ bor\lanma, \Ogu zaman siyasi bir nitelige de sahiptir. Uluslararas1 bor\ piyasalarmm 
yeterince geli§medigi 1 970'lere kadarki donemde dt§ bor\larm biiyiik k1smm1 hiikiimetler aras1 
ili§kiler yoluyla elde edilen bor\lar olu§turmaktayd1. Devletlerin ozel anla§malarla verdikleri bu 
bor\lar, iktisadi saiklerin otesinde siyasi ama\lar da ta§1maktayd1. Petrol ihra\ eden iilkelerde bi
riken fonlar ve finansal serbestle§me gibi 1 970'lerde ortaya \tkmaya ba§layan baz1 etkenler dev
letlerin piyasadan bor\lanmalarmm oniinii a\mt§, bunu takip eden donemde de dt§ bor\lanma ar
tt§ egilimine girilmi§tir. Dt§ bor\ kaynaklanmn piyasalara kaymaya ba§lamas1yla, dt§ bor\ veren 
iilkelerin muhtemel siyasi bask1 giiciiniin de uluslararas1 piyasalarm eline ge\tigi soylenebilir. 

Bu noktada, yay1mlanan istatistiklerdeki dt§ bor\ ve i\ bor\ tammlarmm iktisattaki anlam
lanyla tam olarak ortii§medigini ilave etmeliyiz. Tiirkiye'de Hazine Miiste§arhg.'nca yay1mlanan 
istatistiklerde, ger\ekle§tirilen bor\lanma i\ bor\ ya da dt§ bor\ olarak s1mflandmhrken, alacak
lmm yerli mi yoksa yabanc1 mt oldugu degil bor\lanmanm yaptld1g1 piyasa dikkate almmaktad1r. 
Y ani paramn miilkiyetine baktlmaks1zm, i\ piyasalardan elde edilen kaynaklar i\ bor\, yurt dt§I 
piyasalardan ahnan bor\lar ise dt§ bor\ olarak sm1flandmlmaktad1r.63 Soz gelimi yurt dt§l yerle
§ik ki§i miilkiyetinde yurt dt§mdan gelen doviz TL'ye \evrilerek yurt i\i piyasada devlet i\ bor\-

62 Piyasa verilerine ili�kin bilgi saglayan bir�ok siteden giincel CDS prim verilerine ula�1labilir. Ornegin bkz. http://www.cnbc. 
com/id/3845 1 750 

63 Daha resmi bir tamm vermek gerekirse, istatistiklerde yerel hukuk kurallarma ta bi olan borc;;lanma ic;; bor�lanma, yabanc1 hu
kuk kurallarma tabi borc;;lanma ise d1� bor�lanma olarak kabul edilir. 
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lanma senedine yatmld1gmda, bu tutar i� borcun bir par�as1 olarak kaydedilir. Buna kar§m Tiir
kiye'de yerle§ik bir ki§i ya da kurum, yurt d1§1 piyasalarda ihra� edilen doviz cinsi kamu tahville
rini satm ald1gmda, bu bor� istatistiklerde di§ borcun bir par�as1 olarak goriiniir.64 

2015 ve 201 6  y1llan Haziran ay sonlarma ait merkezi yonetim i� bor� stoku verileri Tab

lo 7. 11 'de kar§1la§tmlmaktad1r. Yurt i�i piyasaya sunulan bor� senetlerinin tamam1, miilkiyete 
bak1lmaks1zm i� bor� olarak degerlendirilir. Bununla birlikte yay1mlanan verilerde toplam i� 
bor� stoku, yurt i�i yerle§ik ve yurt d1§1 yerle§ik ki§i aynmmda da sunulmaktad1r. Tablodan, ka
mu kesiminin finansmanmda bankac1hk sektoriiniin onemli agirhg1 bulundugu, hem kamu ban
kalarmm hem de yerli ve yabanc1 sermayeli ozel bankalarm geni§ bir kamu bor� senedi portfo
yiine sahip olduklan goriilmektedir.65 i� bor� stokunun yakla§ik ii�te biri banka d1§1 kesimin 
elinde bulunmakta, bunlar arasmda ise tiizel ki§iler one �1kmaktadir. Ozel sermayeli §irketler ya
mnda �e§itli kamu kurulu§larmca tutulan bor� senetleri de Tuzel Ki�iler ba§hg1 altmda izlenmek
tedir.66 

TABL0 7.1 1  
ic; Bore; Stokunun Elinde Bulunduranlara Gore Dag.hnu (milyar TL) 

le; bore; stoku 

Yurt ic;i yerle§ikler 
Bankac1hk kesimi 
Kamu bankalan 
Ozel bankalar 
Y abanc1 bankalar 
Kalkmma ve yatmm bankalan 

Banka d1§1 kesim 
Gerc;ek ki§iler 
Tiizel ki§iler 
Menkul k1ymet yatmm fonlan 

TCMB 
Yurt d1§1 yerle§ikler 

Kaynak: Hazine Miiste�rhg1. 

2015 Haziran 

456,5 

369,0 
221 ,9 

89,1 
1 04,5 

24,5 
3,9 

1 39,1 
1 ,7 

1 1 1 ,6 
25,8 

8,0 
87,5 

2016 Haziran 

490,7 

400,0 
230,4 

89,6 
88,3 
48,1 

4,5 
1 60,3 

1,3 
126,8 

32,3 
9,2 

90,7 

2015 ve 20 1 6  y1llarmm Haziran ay1 sonu itibanyla merkezi yonetim di§ bor� stoku veri
lerine ise Tablo 7.12'de yer verilmektedir. Hazine sunumunda di§ bor�lar, kredi ve tahvil olmak 

64 Mutlu (2006 ), s. 42. Uluslararas1 yatmm pozisyonu istatistik lerinin haz1rlanmasmda, bore; istatistiklerinin aksine borc;lamlan 
piyasa degil, alacakhmn kim oldugu dikkate ahmr (bkz. s. 271 ) .  

65 Yabanci bankalar kalemi, yurt d1�mdaki bankalarm degil, Tiirkiye'deki yabanci sermayeli bankalarm portfOyiinde bulunan 
kamu bort; senetlerini gosterir. 

66 Kamu bort; stoku gostergeleri, finansal bort; olarak tammlanamayacak yiikiimliiliikleri kapsamaz. Omegin devlet, emeklili
ge hak kazanm1� herkese hayatmm sonuna kadar maa� odemeyi taahhiit eder. Bu tiir taahhiitlerin yaratt1g1 toplam yiikiim
liiliigiin aktiieryal degeri hesaplanabilir. Yine de biiyiikliigii kesin olarak bil inemeyen bu tiir yiikiimliiliiklere gostergelerde 
yer verilmez. Hazine'nin kamu yiikiimliiliiklerini takip ve yonetim gorevi finansal yiikiimliiliiklerle sm1rhd1r. 
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Toplam stok 

Kredi 
Uluslararas1 kurulu1lar 

IMF 
SDR tahsisatlan 

Hiikiimet kurulu§lan 
Ticari bankalar 

Tahvil 

Kaynak: Hazine Miiste�rhg1. 

TABLO 7.12 
Merkezi Yonetim Dt1 Bor� Stoku (milyon ABO Dolan) 

i015 Haziran 

82.608 

25.094 
1 6.343 

0 
1 .345 
4.471 
4.281  

57.5 1 4  

2016 Haziran 

85.254 

23.965 
1 5.585 

0 
1 .338 
4.638 
3 .741  

6 1 .289 

iizere iki ba§hk altmda incelenmektedir. Krediler uluslararas1 kurulu§lar, yabanc1 devletler ve 
diger yabanc1 kurumlardan alman ve belirli bir odeme planma bagh bor\lardan olu§urken, 
Tahvil kalemi, yabanc1 para piyasalarmda ihra\ edilen ve vade tarihine kadar piyasada i§lem 
goren bor� senetlerini i\erir. Tabloda da goriildiigii iizere dt§ bor\lanma krediden \Ok tahvil ih
rac1 yoluyla ger�ekle§mekte, krediler i\inde ise uluslararas1 kurulu§lardan alman krediler one 
\tkmaktad1r. 

Kamu bor� istatistiklerinin degerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken baz1 noktalar 
§oyle stralanabilir: 

ilk olarak kamu bor\ istatistikleri yalmz merkezi yonetim bor\lanm kapsar. Kamu kesimi 
i�inde yer alan diger birimlerin bor\lan bu tabloda yer almaz. Merkezi yonetim dt§mdaki kamu 
kesimi de dahil olmak iizere kamunun bir biitiin olarak bor\lulugunu gormek i\in, a§ag1da ince
leyecegimiz kamu net bor\ stoku istatistiklerine ba§vurmak gerekmektedir. 

Dikkat \ekmek istedigimiz ikinci nokta, dt§ bor\ toplammm kur hareketlerinden etkilene
bilmesidir. Farkh para birimlerinden olu§abilen dt§ bor\ stoku, ABD Dolan iizerinden toplula§tt
nlarak yay1mlamr. Dolar diger bor\ alman doviz tiirlerine kar§t deger kaybettiginde, toplam bor\ 
stoku da kur etkisi nedeniyle artacakt1r. K1saca bor\ tutarmdaki degi§imin bir k1sm1 kurlardaki 
degi§imden kaynaklamyor olabilir. 

U\iincii olarak i\ bor\ istatistiklerine, diger kamu kurulu§lanmn miilkiyetindeki bor\ se
netleri de dahildir. Halbuki devlet kurumlan arasmdaki bor\ ili§kileri kamunun toplam riskliligi
ni etkilemez. 

Bor\ istatistiklerinin derlenmesinde bir diger kritik nokta, tahakkuk eden faizlerin borca 
dahil edilip edilmemesi meselesidir. IMF tarafmdan onerilen yontemde tahakkuk eden ancak va
desi gelmemi§ olan faiz maliyetlerinin ilgili bori; aracmm bir pari;as1 olarak kaydedilmesi ongoriil
mektedir. Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan i� ve dt§ bor� istatistiklerinin olu§turulmasmda ise, bori; 
stok tutarma ili§kin odenmekle yiikiimlii olunan anapara tutarlan kullamlmakta, tahakkuk eden 
ancak vadesi gelmemi§ olan faiz maliyetleri kapsanmamaktadtr. Kredi tiiriindeki dt§ bori;lar, soz 
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konusu tarihe kadar yapilan kredi kullammlan toplammdan yine aym tarihe kadar yap1lm1§ olan 
tiim anapara odemelerinin dii§iilmesi ile hesaplanmaktadir.67 

Son olarak bor� stoku verilerinin nominal bor� miktanm verdigini de hat1rlatmahy1z. Bor� 
stokundaki artl§ oram enflasyonun gerisinde kahyorsa, kamunun reel anlamda net bor� odeyici 
durumda oldugu soylenebilir. 

AB Tantmlt Genel Yonetim Borf Stoku 
Kamu borcunun biiyiik boliimii, merkezi yonetim tarafmdan temin edilen ve Hazine Miis

te§arhg1'nca yonetilen bor�tan olu§makla birlikte, diger kamu kurulu§lan da ilgili mevzuat �er�e
vesinde bor�lanmaya gidebilmektedir. Bu baglamda AB tammh gene! yonetim bor� stoku, kamu
nun bir biitiin olarak bor�lulugunun ol�iilmesi ve kamunun finansal yap1smm daha geni§ bir pers
pektiften izlenebilmesi amac1yla Avrupa Hesaplar Sistemi (ESA 95) metodolojisi kullamlarak he
saplanmaktad1r. Avrupa Birligi biinyesinde ekonomik ve parasal birlige ge�i§in on ko§ulu olan 
Maastricht kriterlerine uyumunun belirlenmesinde de bu bor� tamm1 kullamlmaktad1r. 

AB tammh genel yonetim bor� stoku, �ekil 7.1 'deki gene! yonetim ba§hg1 altmda yer alan 
kamu birimlerini kapsamakta, genel yonetim di§mda yer alan kamu iktisadi te§ebbiisleri ile bele
diyeye ait i§letmeler bu bor� tammmm di§mda tutulmaktad1r. 

2015 ve 2016  y1llarmm birinci �eyregi i�in AB tammh genel yonetim bor� stoku verilerine 
Tablo 7.13'te yer verilmi§tir. 

TABL0 7.13 
AB Tammh Gene! Yonetim Bor� Stoku (milyar TL) 

Genet yonetim i� bo� stoku 
Genel yonetim d1� bor� stoku 

Genel yonetim toplam bor� stoku 

Ayarlama kalemleri 

AB tammh bor� stoku 

Kaynak: Hazine Miiste§arhg1. 

2015 birinci �yrek 

438,26 
21 7,93 

656, 1 9  

- 54,15  

602,04 

2016 birinci �yrek 

464,98 
243, 1 8  

708,1 6  

- 58,38 

649,78 

Tabloda AB Tantmlt Borf Stoku kalemi, Gene/ Yonetim Top/am Borf Stoku'na Ayarlama 
Kalemleri'nin eklenmesiyle elde edilmektedir. Gene/ Yonetim Top/am Borf Stoku da Gene/ Yo
netim if Borf Stoku ve Gene/ Yonetim Dt� Borf Stoku olarak iki ba§hk altmda izlenmektedir. 

Gene/ Yonetim Top/am Borf Stoku kalemi, Hazine bor�lanmn yam sira biit�e dt§l fonlar, 
cloner sermayeli i§letmeler, yerel yonetimler, sosyal giivenlik kurulu§lan ve i§sizlik Fonu'nun da 

67 Merkezi Yonetim Borr; Sroku, Metaveri, Hazine Miisre,arhg1. 
Hazine tarafmdan aynca yay1mlanan ir; borr; stokunun elinde bulunduranlara gore dag1hm1 tablosunda borr; senetlerinin 

nominal degeri degil, ikincil piyasada gerr;ekle�n piyasa degerleri kullamlmakta, boylece dolayh yoldan tahakkuk etmi' fa
izler de bu tabloda borr; toplatnma dahil edi lmi§ olmaktad1r. 
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bor�lanm kapsar. S1ralanan kurulu§larm bor�larmm toplanmas1yla elde edilen bu biiyiikliik, ka
mu kurulu§larmm birbirlerine olan bor�lanm da i�ermektedir. 

Ayarlama Kalemi ise, briit bor� iizerinde yap1lan §U ii� tiir diizeltme i§leminden olu§mak
tad1r:68 

- Genel yonetim kapsam1 i�erisinde yer alan kurum ve kurulu§larm ellerinde bulundur
duklan ve yine genel yonetim kapsam1 i�erisinde yer alan kurum ve kurulu§lara ait 
bor�lanma senetleri top lam bor�tan dii§iilmektedir. Boylece hem · bor�lusu hem de 
alacakhsmm kamu kesimi oldugu bor� senetleri, bor� toplammdan �1karilm1§ olmak
tad1r. 
AB tammh bor� stoku hesaplamasmda faiz anaparalan yamnda tahakkuk etmi§ faiz 
borcunun da yans1t1lmas1 esast1r. Bu ama�la kuponsuz olarak ihra� edilen senetlerin ih
ra� bedelleri yerine nominal degerleri kullamlmakta, buna yonelik olarak da ihra� de
geri ve nominal deger arasmdaki fark Ayarlama Kalemleri ba§hgmda yans1t1lmakta
d1T.69 Benzer §ekilde TOFE'ye endeksli senetlerin anapara enflasyon fark1 da Ayarlama 
Kalemleri'ne ilave edilmektedir. 

- Son olarak Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan �1kanlan, dola§1mdaki bozuk paralar i� 
bor� stokuna dahil edilmekte, bu ama�la yine ayarlama kalemi altmda diizeltme yap1l
maktad1T. (TCMB tarafmdan �1kanlan banknotlar Hazine'nin borcu olarak degerlendi
rilmez. )  

Bu  ii�  ayarlama sonucunda kamu kurulu§larmm kendi aralarmdaki bor�lar netle§tirilmi§, 
tahakkuk etmi§ faizler bor� stokuna eklenmi§, Hazine'nin �1kard1gi madeni paralar da bir tiir ka
mu borcu olarak bor� stokuna eklenmi§ olmaktad1r. 

Hazine'nin yay1mlad1g1 bir diger onemli bor� gostergesi ise kamunun yiikiimliiliiklerinin 
yamnda mali varhklanmn da dikkate almd1g1 kamu net bor� stoku tablosudur. 

Kamu Net Borf Stoku 
Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan yine ayhk olarak yay1mlanan kamu net bor� stoku tablo

sunun temel ozellikleri ii� ba§hk altmda ozetlenebilir. 
ilk olarak AB tammh bor� stokunda oldugu gibi, kamu net bor� stoku istatistikleri de, yal

mz merkezi yonetimin degil, genel yonetime dahil biitiin kamu kurulu§larmm bor�lanm kapsar. 
ikinci olarak kamu net bor� stoku istatistikleri, yine AB tammh bor� stokunda oldugu gi

bi, kamu kurumlanmn birbirlerine kar§I olan yiikiimliiklerinin netle§tirilmesi ile elde edilmekte
dir. Kamu net bor� stoku istatistikleri haz1rlamrken, merkezi yonetim, belediyeler, sosyal giiven
lik kurulu§lan gibi farkh kamu birimlerinin bor�lan alt alta toplanmak yerine, kamu kurumlan-

68 AB Tammh Genel Yonetim Bore; Stoku, Metaveri, Hazine Miiste§arhg1. 
69 Bu i§lemle tahakkuk etmi§ faizler kamu borcuna dahil edilirken, heniiz tahakkuk etmemi§ faizler de toplam borca kat1lm1§ 

olmaktad1r. 
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nm birbirlerine olan bor�lan arasmda netle§tirme yapilarak, toplam kamu kesiminin yalmz ozel 
kesime olan bor<;lan kapsama almmaktadir.70 

Kamu net bor<; stokunun, bor<;luluga lli§kin diger iki tablodan fark1 ise, bu gostergede ka
mu bor<;larmm yam s1ra kamunun finansal varhklarmm da dikkate almmas1d1r. Ornek olarak 
Hazine, bor<;lanma yoluyla elde ettigi fonlan mevduat olarak tutuyorsa, bu bor<;lanma i§leminin 
kamu bor<;lulugunu art1rd1g1 one siiriilemez ya da tam aksine kamu borcu dii§erken kamunun fi
nansal varhklan daha h1zh azahyorsa, kamunun finansal durumunun diizeldigini ifade etmek 
dogru olmaz.71 Kamu net bor<; stokunun olu§turulmasmda kamunun likit varhklan toplam 
bor<;tan dii§iilerek Hazine'nin finansal pozisyonunun daha anlamh bir gostergesine ula§1lm1§ ol
maktad1r. 

Bu ii<; ilke dogrultusunda kamu net bor<; stoku istatistikleri Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan 
merkezi yonetim, sosyal giivenlik kurulu§lan, biit<;e d1§1 fonlar, mahalli idareler ve kamu iktisadi 
te§ebbiislerinin ozel sektore olan bor<;larmm toplamlarmdan, 

TCMB'nin net varhklan, 
kamuya ait mevduat ve menkul k1ymetler ve 
i§sizlik sigortas1 fonunun net varhklarmm 

dii§iilmesiyle hesaplanmakta ve ii<;er ayhk donemlerde yay1mlanmaktad1r. 
201 5  y1h 1. <;eyrek ve 201 6  y1h 2 .  <;eyrek sonu itibanyla kamu net bor<; stokunun kar§1la§

tmlmasma Tablo 7.14'te yer verilmektedir. 

Kamu briit i� bor� stoku 
Kamu briit di§ bor� stoku 

I - Kamu briit toplam bor� stoku 
II - TCMB net varhklan 
III - Kamu varhklan 
IV - i§sizlik Sigorfas1 Fonu net varhklar1 

Kamu net bor� stoku (I-II-III-IV) 

Kaynak: Hazine Miiste�arhgi. 

TABL0 7.14 
Kamu Net Dor� Stoku (milyar TL) 

2015 1 . �ek 

452,88 
220,35 

673,23 
343,95 

80,20 
84,37 

1 64,70 

2016 2. �yrek 

479,62 
245,61 

725,24 
377, 14  

89,94 
95,27 

1 62,88 

Tablodaki Kamu Net Borf Stoku kalemi, Kamu Britt Top/am Borf Stoku'ndan; TCMB 
Net Varltklart, Kamu Varltklart ve i�sizlik Sigortast Fonu Net Varltklart kalemlerinin dii§iilmesiy
le elde edilmektedir. 

70 AB tammh genel yonetim bor� stokunun aksine Ktr bo�lar1 da kamu net bor� stokuna dahil edilmektedir. 
71 Keyder (2008) .  
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I. Kamu Briit Top/am Borf Stoku kalemi, merkezi yonetim, sosyal giivenlik kurulu§lan, 
biit<;e d1§1 fonlar, mahalli idareler ve kamu iktisadi te§ebbiislerinin bor<;lannm toplam1m goster
mektedir. Bu kaleme, farkh kamu kurumlarmm birbirine olan bor<;lan da dahildir. 

II. TCMB Net Varliklart kalemi; TCMB net di§ varhklarma; TCMB'nin merkezi hiikiimet
ten, diger kamu sektoriinden ve bankalardan olan net alacaklarmm eklenmesi ve bu tutardan 
TCMB'nin yine bu kurumlara kar§1 olan bor<;larmm ve TCMB'de bulunan diger TL ve doviz 
mevduatm dii§iilmesi ile elde edilmektedir.n 

III. Kamu Varltklart kalemi, kamu birimlerinin sahip oldugu mevduarlar ile ellerinde bu
lundurduklan menkul k1ymetlerin toplam1m verir. Bu kalemin toplam kamu borcundan dii§iilme
siyle hem kamu kurumlarmm birbirlerine olan bor<;lan hesaplama di§mda tutulmu§ hem de ka
munun varhk ve yiikiimliiliikleri arasmda netle§tirme yapilm1§ olmaktadir.73 

IV. i�sizlik Sigortast Fonu Net Varltklart kalemi ise, fonun gelir ve giderlerinin netle§tiril
mesinden sonra geriye kalan net varhk tutanm gostermektedir. 

Kamu net bor<; stoku tablosunda ele§tiriye a<;1k iki nokta, TCMB ve i§sizlik Sigortas1 var
hklarmm kamu varhg1 olarak degerlendirilerek toplam bor<;tan dii§iilmesidir. TCMB kamusal bir 
hizmet ifa ediyor olsa da, genel yonetime dahil olmayan bir kurumun varhklarmm bor<;tan dii§iil
mesi, ozellikle merkez bankalarmm bag1ms1zhg1 fikrinin s1k s1k vurguland1g1 giiniimiizde tart1§
maya a<;1kt1r. Yine 1§sizlik Sigortas1 varhklarmm toplam kamu bor<;larmdan dii§iilmesi, i§veren ve 
<;ah§anlarca i§sizlik sigortas1 i<;in yatmlan primlerin tahsil edilmi§ bir tiir vergi gibi degerlendiril
mesi anlamma gelmektedir. Bu anlamda net bor<;lulugun bir gostergesi olarak I. Top/am Kamu 
Borf Stoku kaleminden yalmzca III. Kamu Varltklart kaleminin <;1kanlmas1yla elde edilecek gos
tergenin kullamlmas1 bir alternatif olarak degerlendirilebilir. 

VERiYE ERi�iM 
Kamu hesaplan, daha once inceledigimiz bir<;ok gostergenin aksine tahminlere degil ger<;ekle§mi§ 
kay1tlara dayand1gmdan, yarat1c1 muhasebe uygulamalarmm kullamlmad1gma emin olmam1z §ar
t1yla dogruluk (accuracy) a<;1smdan olduk<;a giivenilir verilerdir. 

Kamu ekonomisine ili§kin istatistiklerin derlenmesinde Maliye Bakanhg1 Muhasebat Genel 
Miidiirliigii ile Hazine Miiste§arhg1 one <;1kmaktad1r. Bu kurulu§larca ve diger kamu kurumlarm
ca yay1mlanan yukanda bahsi ge<;en ba§hca istatistikler §oyle s1ralanabilir. 

Merkezi Yonetim Biit<;esi: 
Ayhk biit<;e uygulama sonu<;lan Muhasebat Genel Miidiirliigu tarafmdan referans aym biti

minden on be§ giin sonra yay1mlanmaktadir. Eide edilen biit<;e gelirleri fonksiyonel s1mfland1rma
ya gore, ger<;ekle§en giderler ise hem fonksiyonel hem de ekonomik sm1fland1rmaya gore haz1rlan
maktad1r. Merkezi yonetim biit<;esi ayhk ger<;ekle§melerine www.muhasebat.gov.tr sayfasmda Ge-

72 Kamu Net Bor� Stoku, Metaveri, Hazine Miiste§arhg1. 
73 Kamu bor� stoku giistergeleri yalmz finansal bor� ve alacaklari kapsar. Araziler, binalar, tesisler gibi finansal olmayan var

hklar bu hesaba dahil edilmez. 
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nel Yonetim Mali lstatistikleri ba§hgmdan ula§dabilmektedir. Bu sayfa, genel yonetim kapsammda
ki kamu kurum ve kurulu§larmm ayrmtih biit�e istatistiklerine ula§ilabilecek ana veri kaynagid1r. 

Ydhk bazda kurumsal s1mfland1rmaya gore biit�e odenekleri ve biit�e harcamalarma ise 
T.C. Maliye Bakanhgi Biit�e ve Mali Kontrol Genel Miidiirliigii'niin http://�.bumko.gov.tr 
sayfasmda lstatistikler I Butfe Buyuklukleri ve Butfe Gerfekle§meleri I Merkezi Yonetim Butfesi 
I Merkezi Yonetim Butfesine Dahil Kurumlarzn Ytllar ltibariyle Odenek ve Harcamalarz ba§hgm
dan ula§dabilir. 

Ba§ta ekonomik s1mflama olmak iizere biit�e ger�ekle§meleri ileri tarihlerde revize edilebil
mektedir. 

Hazine Nakit Dengesi 
Ayhk hazine nakit dengesi ger�ekle§meleri, referans donemi takip eden aym be§inci i§ giinii saat 
1 7.30'da Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan a�1klanmaktad1r. Giincel veriler ile ge�mi§ donem ista
tistiklerine, Hazine Miiste§arhg1'mn www .hazine.gov.tr sayfasmda, lstatistikler I Kamu Finans
mant lstatistikleri I Hazine Nakit Gerfekle§meleri ba§hgmdan ya da Hazine Miiste§arhgi'nm ve
ri dag1t1m sisteminden (https://hmvds.hazine.gov.tr) ula§ilabilmektedir. 

Biit� Dt§t Kamu Kesimi 

Mahalli idareler 
Mahalli idarelerin ii�er ayhk donemleri kapsayan toplula§tmlm1§ biit�e uygulama sonu�la

n Muhasebat Genel Miidiirliigii tarafmdan referans donemin bitiminden ii� ay sonra yay1mlan
maktad1r. Mahalli idarelerin konsolide biit�e ger�ekle§me sonu�larma Muhasebat Genel Miidiir
liigii'niin www.muhasebat.gov.tr sayfasmda Gene/ Yonetim Butfe lstatistikleri I Mahalli ldareler 
Butfe lstatistikleri ba§hgindan Ula§dabilir. Mahalli idareler kapsammdaki belediyeler, ii ozel ida
releri, mahalli idari birlikleri ve belediyeye bagh idarelerin konsolide gelir ve giderlerine de aym 
sayfadan eri§ilebilmektedir. 

Butfe Th§t Fonlar 
Biit�e d1§1 fonlarm ydhk bazda konsolide faaliyet tablosuna Muhasebat Genel Miidiirlii

gii'niin www.muhasebat.gov.tr sayfasmda Gene/ Yonetim Mali lstatistikleri I Temel Mali Tablo
lar I Butfe Dt§t Fonlar Mali Tablolarz ba§hgmdan ula§dabilir. 

Sosyal Guvenlik Kurumlan 
Sosyal Giivenlik Kurumlan'mn ii�er ayhk donemleri kapsayan biit�e uygulama sonu�lan 

Muhasebat Genel Miidiirliigii tarafmdan referans donemin bitiminden ii� ay sonra yay1mlanmak
tad1r. Sosyal Giivenlik Kurumu, Tiirkiye i§ Kurumu ve i§sizlik Sigortas1 Fonu gelir ve giderlerinin 
konsolide edilmi§ halini vermekte olan biit�e ger�ekle§me sonu�larma Muhasebat Genel Miidiir-
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liigii'niin www.muhasebat.gov.tr sayfasmda Gene/ Yonetim Mali istatistikleri I Temel Mali Tab
lolar I Sosyal Guvenlik Kurumu Mali Tablolart ba§hgmdan ula§1labilir. 

Sosyal Giivenlik Kurumu istatistiklerine aynca SGK'nm http://www.sgk.gov.tr sitesinde 
Kurumsal I istatistik I Ayltk istatistik Bilgileri sayfasmdan ula§ilabilir. Kamunun sosyal giivenlik 
a�1g1 da bu sayfadan ayhk bazda izlenebilmektedir. 

i�izlik Sigortast Fonu 
i§sizlik Sigortas1 Fonu'nun gelir ve giderleri ile mevcut varhklan hakkmda bilgilere, Tiirkiye 

i§ Kurumu'nun www.iskur.gov.tr sayfasmda Kurumsal Bilgi I istatistik ba§hgmdan ula§Ilabilir. 

Doner Sennayeli Kurul�lar 
Doner sermayeli kurulu§larm y1lhk bazda konsolide faaliyet tablolan Muhasebat Genel 

Miidiirliigii'niin www.muhasebat.gov.tr sayfasmda Gene/ Yonetim Mali istatistikleri I Temel 
Mali Tablolar I Doner Sermayeler Mali Tablolart ba§hg1 altmda yer almaktad1r. 

Kamu iktisadi Tqebbilsleri 
Kamu iktisadi te§ebbiislerinin hesaplan, sermayedarhk haklar1m temsil eden Hazine Miis

te§arhg1 tarafmdan takip edilir. Bu kurumlara ait konsolide tablolar ve diger istatistiklere Hazine 
Miiste§arhg1'mn www .hazine.gov.tr sayfasmda, istatistikler I Kamu Sermayeli Kurulu§ ve i§let
meler istatistikleri ba§hgmdan ula§1labilir. 

Toplam Kamu Kesimi 

Kamu Kesimi Gene/ Dengesi 
Kamu kesimi genel dengesi tablosuna Kalkmma Bakanhg1'mn http://www .kalkinma.gov.tr 

sayfasmda yer alan Gosterge ve istatistikler I Kamu Kesimi Gene/ Dengesi ba§hgmdan ula§ilabi
lir. Kamu kesimi genel dengesinde birka� y1l geriye doniik olarak giincellemeler yap1labilmekte, 
ozellikle "ge�ici" kayd1yla a�1klanan son yd verilerinde yiiksek oranh giincellemeler ger�ekle§ebil
mektedir. 

Gene/ Devlet Dengesi 
Genel devlet dengesi tablosuna Kalkmma Bakanhg1'mn http://www.kalkinma.gov.tr sayfa

smda yer alan Gosterge ve istatistikler I Resmi istatistik Programtna Katktlartmtz I Ytllar Bazin
da Gene/ Dev/et istatistikleri ba§hgmdan ula§1labilir. Kamu kesimi genel dengesinde oldugu gibi 
genel devlet dengesinde de birka� y1l geriye doniik olarak giincellemeler yap1labilmektedir. 

Kamu Borcu 
Merkezi yonetimin i� ve di§ bor� stoku istatistikleri ayhk olarak, referans aydan sonraki aym 
20'sinde (aym 20'si tatil giinii ise takip eden i§ giiniinde) saat 1 7.30'da, kamu borcunun yoneti
minden sorumlu kurulu§ olan Hazine Miiste§arhg. tarafmdan a�1klanmaktad1r. 
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Giincel veriler ile ge�mi§ donem istatistiklerine, Hazine Miiste§arhg1'nm www.hazine.gov. 
tr sayfasmda, istatistikler I Kamu Finansmant istatistikleri I Merkezt Yonetim Borr,; istatistikleri 
ba§hgmdan ya da Hazine Miiste§arhgi'mn veri dag1t1m sisteminden (https://hmvds.hazine.gov.tr) 
ula§1labilir. Bu sayfalarda i� bor�lanma ihale bilgileri, odeme istatistikleri, bor� stokunun para bi
rimi ve elinde bulunduranlara gore dag1hm1 gibi bor� stokuna ili§kin pek �ok ayrmt1 da yer al
maktadir. 

AB tammh gene] yonetim bor� stoku istatistikleri �eyreklik donemde, referans donemin son 
i§ giiniinde saat 10.00'da Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan a�1klanmaktad1r. Giincel veriler ile ge�
mi§ donem istatistiklerine, Hazine Miiste§arhg1'nm www.hazine.gov.tr sayfasmda, istatistikler I 
Kamu Finansmant istatistikleri I AB Tantmlt Gene/ Yonetim Borr,; Stoku istatistikleri ba§hgindan 
ya da Hazine Miiste§arhg1'nm veri dag1t1m sisteminden (https://hmvds.hazine.gov.tr) ula§ilabilir. 

Kamu net bor� stoku istatistikleri de yine �eyreklik donemde, referans donemin son i§ gii
niinde saat 1 0.00'da Hazine Miiste§arhg1 tarafmdan a�1klanmaktadir. Giincel veriler ile ge�mi§ 
donem istatistiklerine, Hazine Miiste§arhg1'nm www.hazine.gov.tr sayfasmda, istatistikler I Ka
mu Finansmant istatistikleri I Kamu Net Borr,; Stoku istatistikleri ba§hgmdan ya da Hazine Miis
te§arhg1 'nm veri dag1t1m sisteminden (https://hmvds.hazine.gov.tr) ula§ilabilir. 

Hazine'nin yay1mlad1g1 biitiin bor� istatistikleri, donemin son i§ giiniindeki degerleri yan-
Sltlf. 

Hazine'nin bor� istatistikleri genelde ana para tutan iizerinden bor� tutanm yans1tacak §e
kilde haz1rlanmakla beraber bunun iki istisnasmdan bahsedilebilir. " i� bor� stokunun elinde bu
lunduranlara gore dag1hm1" tablosunda yer alan bor� stoku piyasa fiyatlan ile degerlendirilmek
te, AB tammh gene] yonetim bor� stoku tablosunda da tahakkuk etmi§ faizler ayarlama kalemi 
yoluyla bor� stokuna dahil edilmektedir. Bunun di§mda Hazine tarafmdan yay1mlanan diger bor� 
istatistikleri yalmz bor� anapara tutanm gosterir, tahakkuk eden faizleri i�ermez. 





SEKIZINCI BOLOM 

Para, Bankac1 llk ve Finans 

r ah§mam1zm son boliimiinii parasal gostergeler ile yatmm ara�lanyla ilgili gostergelere ay1r
y d1k. Finansal gostergelerin boliimler aras1 s1ralamadaki bu yeri, okuyucuyu, bu gostergelerin 
onemine ili§kin asla §iipheye dii§iirmemelidir. Haber biiltenlerinin de aynlmaz bir par�as1 olan fi
nansal veriler, geni§ kitlelerce takip edilen gostergeler arasmda ba§I �eker. Bu ilginin ba§hca nede
ni, faiz oram, doviz kuru, borsa endeksi gibi finansal gostergelerin, ki§isel maddi varhg1m1z1 dog
rudan etkilemesidir. 

Parasal ve finansal gostergelerin incelenmesine para ve para arz1 kavramlanyla ba§lay1p 
daha sonra paramn fiyat1 olarak da degerlendirebilecegimiz faiz kavramm1 ele alacag1z. Faiz oran
lanm yans1tan pek �ok farkh gosterge bulundugundan, farkh piyasalarda olu§an faiz oranlan i�e
risinde yalmz diizenli yay1mlanan ve onem arz edenleri inceleyecegiz. Bir sonraki ba§hkta yaban
c1 paralann fiyat1 olan doviz kurlarma goz atacag1z. Parasal sistemin temel diregi olan bankac1hk 
sektoriine ili§kin gostergelerin ele almd1g1 ba§hg1 sermaye piyasas1 gostergelerinin incelenecegi bo
liim izleyecek. Daha teknik bir konu olmasma ragmen, Merkez Bankas1'mn yer almad1g1 parasal 
kesime ili§kin bir tart1§ma eksik kalacagmdan, son olarak TCMB gostergelerini de kapsam1m1za 
almay1 gerekli gordiik. Gostergelerimizi incelemeye, genel anlamda ekonominin ve ozelde finan
sm temel kavramlarmdan olan para ve para arz1 ile ba§layabiliriz. 

PARA ARZI 
1ktisadi hayat1 paradan daha iyi sembolize edecek bir nesne bulmak zordur. Para bir yandan ikti
sadi degerin cisimle§mi§ hali olarak zenginlik ve refah1 �agn§tmrken diger taraftan hirs ve tama
hm sembolii olmu§, hatta zaman zaman bir nefret objesi olarak lanetlenmi§tir. 

iktisat�dar �ogunlukla paray1, yaratt1g1 bu �agn§1mlardan ayn tutarak fonksiyonlan iize-



350 sekzinci b61Um 

rinden tammlama yoluna gitmi§lerdir. Bu anlamda para, hesap birimi olarak kullamlan, miibade
le ve deger biriktirme i§levi goren herhangi bir varhk olarak tammlanagelmi§tir. Bir varhga para 
niteligi katan unsur iizerinde biraz daha duruldugunda ise bu fonksiyonlar arasmda paranm mii
badele arac1 olma ozelliginin one �1kt1g1 goriilecektir. Miibadele arac1 olarak yaygm kabul gormii§ 
her varhk, deger biriktirme ya da hesap birimi olarak da hizmet edebilecek niteliktedir. Buna go
re paray1 basit�e, toplum tarafmdan degi§im arac1 olarak genel kabul gormii§ herhangi bir §ey ola
rak tammlayabiliriz. Bir varhga para niteligi kazand1ran §ey imal edildigi madde ya da fiziksel 
ozelliklerinden �ok, toplumun genelinin o varhg1 para olarak benimsemi§ olmas1d1r. 

Paramo tarihsel geli§imi, insan topluluklarmm miibadele ihtiya�lan ile teknik imkanlarma 
gore §ekillenmi§tir. Paramo olmad1g1 bir ekonomide ah§veri§ i�in kullamlabilecek tek yontem mal 
takas1d1r. Paramo en ilkel §ekli ise, tiiketilebilen ya da kullamm degeri olan bir maim degi§im ara
c1 i§levini de iistlenmesi ile ortaya �1km1§tlf. Belirli bir maim diger biitiin mallar kar§1hgmda ode
me arac1 olarak bireyler tarafmdan kabul gormesi halinde, o mal aym zamanda para vasf1 kaza
mr. Ge�mi§te hububat, el aletleri, kiirk, deri gibi nesnel�r, takas ekonomisinin giinliik hayatta ya
ratt1g1 s1kmt1lara �are olarak miibadele ama�h kullamlm1§ e§yalara ornek olarak gosterilebilir.1 

iktisadi ve ticari ili§kilerin artmas1yla, boliinebilirligi ve ta§mabilirligi sm1rh olan bu tiir 
mallar para i§levi gormekte yetersiz kalm1§ ve nadir bulunan baz1 metaller odeme arac1 olarak one 
�1kmaya ba§lam1§t1r. Degerli madenlerden darp edilen ilk sikkelerden once antik �aglarda, �e§itli 
ebatta madeni kiil�elerin odeme arac1 olarak kullamld1gm1 biliyoruz.2 

Paramo geli§iminde devrim niteligindeki ilk ad1m, iizerinde paramn degerine <lair giivence 
niteligindeki baz1 i§aretlerin bulundugu, sabit ag1rhktaki sikkelerin bas1lmaya ba§lamas1yla at1lm1§
t1r. ilk sikkelerin ortaya �1kt1g1 milattan once 7. yiizy1ldan itibaren sikke kullammmm h1zla yaygm
la§t1gm1 goriiyoruz. Bu tarihlerden, kag1t paramn yaygmla§t1g1 19. yiizy1la kadar, para denince, �o
gu zaman degerli madenlerden bas1lan sikkeler �nla§1hyordu. Genellikle altm ve giimii§ten bas1lan 
sikkeler, sahiplerine, i�erigindeki metalin degeri ol�iisiinde bir satm alma giicii saghyordu. Piyasa
daki para miktan da tabii olarak, mevcut degerli maden miktarma bagh kahyordu. Piyasadaki de
gerli maden miktarmm ticaret hacmine gore yetersiz kald1g1 donemlerde para k1thklan ya§amyor, 
bu da ticari hayatl olumsuz etkiliyordu. Bu uzun donem i�inde, ba§ta bak1r olmak iizere diger ba
z1 metallerden darp edilen ve i�erdikleri metalin degeri, itibari degerinden daha dii§iik olan sikke
ler de kullamm alam bulmu§, ancak bunlarm toplam para miktan i�indeki oram dii§iik kalm1§t1r. 
Modern �aglara kadar ge�en sure i�inde zaman zaman kag1t para denemeleri de goriilmii§tiir. An
cak servetin degerli madenlerle ozde§le§tirildigi bir iktisadi anlay1§ i�inde, piyasaya giiven telkin et
meyen kag1t paraya bir odeme arac1 olarak �ogu zaman ku§kuyla yakla§1lm1§t1r.3 

Paramo tarihsel geli§imi i�inde bir sonraki biiyiik ad1m1, itibari paranm yaygm olarak kul
lamlmara ba§lamas1 te§kil etmektedir. Kag1t para gibi mal degeri nominal degerinden �ok daha dii-

1 Ildiz (201 3) .  
2 Eagleton-Williams (2008) 
3 Bugiin hala kriz donemlerinde "giivenli liman" olarak altm talebi artmaktad1r. 
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§iik olan paralar itibari para olarak adlandmhr. itibari paramn degeri imal edildigi maddenin de
gerinden degil, herkes�e odeme arac1 olarak kabul edilmesinden gelir. Devletin idari giiciiniin yiik
selmesi, toplumsal kurumlarm yerle§mesi ve k1ymetli madenlerin iktisadi ihtiya�lan kar§1layamaz 
hale gelmesiyle birlikte, once Amerika'da ve onu takip eden donemlerde Avrupa'da, kag1t para 
ekonomik hayata nihai olarak girmi§tir. Ancak tam itibari paraya ge�i§, sikke kullammmm terk 
edilmesiyle degil, �1kanlan kagit paranm altma baglanmas1yla ba§layarak tedricen ger�ekle§mi§tir. 

Altm standardmm geni§ ol�ekte ge�erli oldugu 1 9. yiizy1l ba§mdan Birinci Diinya Sava§i'na 
kadarki donemde kag1t para, talep edilmesi halinde bedelinin altm olarak odenecegi giivencesi ta
§iyan bir senet hiikmiindeydi. Yani bu donemde kagit para degerini biiyiik oranda, kar§1hgmm al
tm olarak odeneceginin garanti edilmesinden ahyordu. Nihayet Birinci Diinya Sava§1'yla birlikte, 
nakit para ile k1ymetli maden arasmdaki bu ili§ki de giderek zay1flam1§, Bretton Woods sistemi
nin �okii§iiyle birlikte de tam itibari paraya ge�ilmi§tir. Giiniimiizde kag1t paramn tek dayanag1 
kanun tarafmdan odeme arac1 olarak belirlenmi§ olmas1d1r. 

Bankac1hk sektoriindeki geli§ime bagh olarak kaydi paranm yaygmhk kazanmas1, paramn 
seriivenindeki bir diger onemli ad1mdir." Para denildiginde �ogunlugun aklma banknot gelse de 
modern diinyada piyasadaki paramn biiyiik k1sm1m kaydi para olu§turur. Kaydi paray1, talep 
edilmesi halinde nakit olarak kar§1hg1 odenmek iizere olu§turulan, herkes tarafmdan para olarak 
kabul edilen ve odeme amac1yla kullamlabilen bir kay1t olarak tammlayabiliriz. Kaydi paranm 
ba§ta gelen ornegini, havale yontemi kullamlarak odeme arac1 i§levi gorebilen vadesiz mevduat 
te§kil eder. Bankaya yatmlan nakit kar§thgmda, banka sisteminde bu nakit miktan kadar bir he
sap kayd1 olu§turulur. Bor�lu ki§inin talimat1 iizerine hesabmdaki paramn alacakh ki§inin hesab1-
na aktanlmas1yla odeme i§lemi ger�ekle§mi§ olur. Alacakh ki§i bu kaydi aktanm1 odeme olarak 
kabul ettigi miiddet�e, bankadaki mevduat hesap kay1tlan para i§levi goriir. Burada mevduata 
kaydi para niteligini veren gii�, bankanm giivenilirligidir. Alacag1m1z1 nakit para yerine, mevduat 
hesab1m1zda yarat1lacak bir alacak kayd1, yani havale olarak kabul ederiz, �iinkii biliriz ki banka, 
talebimiz iizerine mevduat hesab1m1zdaki paray1 nakit olarak bize odeyecektir. Aynca havale ola
rak hesab1m1za gelen tutar, ilerideki odemelerimizde de yine havale yoluyla kullamlabilir. 

Yukanda k1saca degindigimiz, tarihi geli§im siireci i�inde paranm seriivenini, �ekil 8.l 'de 
gosterildigi uzere ozetleyebiliriz. Sekildeki ak1§ genel hatlanyla paranm tarihini ozetlese de, bu ge
li§im §ekildeki basit akt§m aksine, keskin �izgilerle ayrilm1§ dogrusal bir �izgi izlememi§, bir�ok pa
ra tiirii beraberce piyasada kullamm alam bulmu§tur.5 Giiniimiizde de kredi kartlan, banka kart
lan, hatta cep telefonundan odeme gibi yiiksek teknolojili odeme sistemlerinin geli§mesiyle hem 
odeme yapma §ekilleri evrimini siirdiirmekte hem de kaydi paramn onemi gittik�e artmaktad1r. 

ii Kaydi para 1 2. yiizy1ldan bu yana ticarette kullamlmakla birlikte, ancak son 2-3 yiizytlda merkez bankac1hgmm geli§imini 
tamamlamas1yla yaygmhk kazanmt§ttr. 

5 Kiigtt paranm yaygmla§maya ba§lad1g1 dtinemlerde altm sikke kullammt uzun siire devam etmi§tir. <;:in'de kiig1t para kulla
mmmm Avrupa'ya ktyasla �ok daha eski tarihlere dayanmasmm yam s1ra Mogol istilas1 sonras1 dtinemde Batt Asya'da da kii
g1t para denemelerine gidildigini biliyoruz. Yine para sisteminin sikkelere dayand1g1 dtinemlerde baz1 btilgelerde, tirnegin Or
ta�ag'm sonlarmda ltalya'da, kaydi para kullammmm yaygm oldugu bilinmektedir. 
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�EKiL 8.1 
Paramn Gelitim Siireci 
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kiil-.eleri itibari para para para 

iktisatta para iizerindeki temel tart1§ma, piyasadaki toplam para miktarmm reel degi§ken
leri ne seviyede etkiledigi meselesi iizerinde diigiimlenmektedir. Bu anlamda para arzmm ekono
miye etkisini ifade eden gorii§ler kabaca ikiye aynlabilir. Bu gorii§lerden ilki para miktarmm yal
mz fiyat diizeyini degi§tirecegini ancak reel degi§kenler iizerinde etkisi olmayacagm1 savunmakta, 
buna bagh olarak kontrolsiiz parasal geni§lemenin fiyat istikran kar§1smda en biiyiik tehdit oldu
gunu vurgulamaktad1r. Fiyat istikran ancak para arzmdaki degi§imin, biiyiime oramna uyumlu 
bir art1§la sm1rlanmas1 yoluyla saglanabilir. Bu konudaki diger temel gorii§ ise, tam istihdamda 
olmayan bir ekonomide para arzmdaki art1§m, biiyiime ve i§sizlik gibi reel degi§kenler iizerinde 
pozitif yonlii etkisi oldugunu, boyle donemlerde para politikasmm aktif olarak kullamlmas1 ge
rektigini ileri siirmektedir. 

Bir ekonomide para miktanm ya da paraya ula§ma maliyetini belirleyerek hedeflenen diger 
iktisadi biiyiikliikler iizerinde etkili olma �abas1 para politikas1 olarak adlandmhr. Kuramsal bo
yutta pai;a politikasmm reel degi§kenler iizerinde etkili olamayacagi yoniinde gorii§ler bulunsa da 
tarihsel ger�ekler aksi yonde pek �ok ornek sunmaktad1r. Piyasadaki para stoku ve faiz oranlan
nm, �e§itli aktanm mekanizmalanyla, toplumun tiimiinii ilgilendiren etkiler meydana getirdigi 
pratik bir ger�ektir. Bu \er�evede parasal gostergeler, hem iktisat\1larm hem de yatmmcdarm ya
kmdan takip ettigi gostergelerin ba§mda gelir. 

iktisat�darm ve karar ahc1larm piyasadaki para miktarma ili§kin ihtiya\ duydugu bilgiler, 
para otoritelerince haz1rlanan para arz1 istatistikleri ile kar§1lanmaktadir. Para arz1 ya da diger bir 
ifadeyle para stoku,6 bir ekonomideki mevcut, para olarak nitelendirilebilecek varhklar ile kolay
ca paraya �evrilebilecek finansal varhklarm toplam miktan olarak tammlanabilir. 

Para arzm1 say1sal bir biiyiikliik olarak ifade edebilmek iizere, �e§itli finansal varhklan 
kapsayan, Ml ,  M2, M3 gibi baz1 para arz1 tammlan geli§tirilmi§tir. Tiirkiye'de de para arz1 ta
mmlan ve bu tammlara dahil edilecek k1ymetler TCMB tarafmdan belirlenmekte ve haftahk ista
tistikler yine aym kurum tarafmdan yay1mlanmaktad1r.7 

6 Arz ifadesinin iktisatta daha f>ok fiyata bagh olarak piyasaya siiriilen miktari ifade ettigi dii§iiniildiigiinde para stoku ifadesi
nin daha tutarh oldugu soylenebilir. 

7 TCMB tarafmdan para ve bankac1hk istatistiklerinin derlenmesinde IMF tavsiyeleri dikkate almmaktad1r (bkz. IMF (2000)) .  
Bu tavsiyeler sm1rlay1c1 kurallar koymak yerine yol  gosterici genel prensipler bel irlemekte, istatistik derleyen kurulu§larm iil
ke §anlarma gore parasal biiyiikliik tammlarm1 kendilerinin olu§turmalarma imkan tammaktad1r. 
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Halihaz1rda TCMB tarafmdan derlenen para arz1 biiyiikliikleri, likidite derecesine, yani bu 
varhklarm nakit paraya �evrilme kolayhgma gore s1rah olmak iizere a§ag1daki §ekilde tammlan
maktad1r. 

Dola§imdaki Para = Dola§ima <;1kan Banknot + Madeni Para - Banka Kasalarmdaki 
Nakit Paralar 

Ml = Dola§imdaki Para + Vadesiz Mevduat (Tiirk Liras1 ) + Vadesiz Mevduat (YP) 
M2 = Ml + Vadeli Mevduat (Tiirk Liras1) + Vadeli Mevduat (YP) 
M3 = M2 + Repo + B Tipi Likit Fonlar + ihra� Edilen Menkul Degerler 

Ornek olmak iizere bu para tammlannm 22.07.201 6  haftas1 itibanyla say1sal biiyiikliikle
rine Tablo 8.l 'de yer verilmektedir. 

TABL0 8.1 
22.07.2016 Haftasmda Para Arzi (milyon TL) 

Ml 346.96 1 
Dola§imdaki para 1 1 1 .644 

Dola§1ma �1kan banknot + madeni para 123.6 1 5  
Banka kasalar1 (-) 1 1 .972 

Vadesiz mevduat (TL) 142.282 
Mevduat bankalan 1 3 1 .045 
Kat1hm bankalan 1 1 .226 
TCMB 1 1  

Vadesiz mevduat (YP) 93.036 
Mevduat bankalar1 85.574 
Kat1hm bankalar1 7.455 
TCMB 7 

M2 l.300.834 
Vadeli mevduat (TL) 593.578 

Mevduat bankalan 562. 1 32 
Kat1hm bankalar1 3 1 .446 
TCMB 

Vadeli mevduat (YP) 360.295 
Mevduat bankalan 339.450 
Kat1hm bankalan 20.845 
TCMB 

M3 1 .345.074 
Re po 6.949 
Para piyasas1 fonlan (B tipi likit fonlar) 12.244 
ihra� edilen menkul degerler 25.046 

Kaynak: TCMB. 
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Dola§imdaki para, TCMB tarafmdan piyasaya siiriilen banknotlar ile Hazine tarafmdan 
piyasaya siiriilen madeni paralar toplammdan, banka kasalarmdaki paralarm �1kanlmas1 ile elde 
edilen biiyiikliigii ifade eder. Banka kasalarmda bulunan paralar fiilen piyasada tedaviil etmedigi 
i�in dola§Imdaki para tammmm d1§mda tutulmaktadir. Yalmzca yasal odeme arac1 olan nakit pa
ray1 kapsayan dola§imdaki para, en likit para arz1 tamm1d1r. 

TCMB tammma gore Ml,  dola§1mdaki paralar ile bankac1hk sistemindeki Tiirk Liras1 ve 
yabanc1 para vadesiz mevduat toplammdan olu§ur.8 Vadesiz mevduat, bankalarda (mevduat, kal
kmma ve yatmm bankalan ile kat1hm bankalan) tutulan, herhangi bir s1mrlamaya tabi olmadan 
ya da sahibine bir maliyet dogurmadan, havale yoluyla odeme arac1 olarak kullamlabilecek kay
di paray1 ifade eder.9 Piyasadaki nakit para ile kaydi paramn toplam1 olarak tammlanan M l ,  da
ha �ok i§lem giidiisiiyle tutulan parasal biiyiikliiklerden_olu§maktad1r. M l ,  toplam talep ko§ulla
n ve bankac1hk sisteminin likiditesi a�1smdan bilgi saglayan bir para am tamm1 olarak degerlen
dirilmektedir . 10 

M2 ise Ml 'e dahil olan parasal biiyiikliikler ile Tiirk Liras1 ve yabanc1 para vadeli mevdu
at toplammdan olu§ur. Vadeli mevduat, vade sonunda faiz ya da kar pay1 elde etmek iizere ban
kalara (mevduat, kalkmma ve yatmm bankalan ile kat1hm bankalan) yatmlan paralan ifade 
eder. Bu anlamda M2 yalmz nakdi ve kaydi paray1 degil, para benzeri bir yatmm arac1 olan va
deli mevduat1 da kapsamaktadir. i§lem giidiisiiyle tutulan paranm yamnda ihtiyat tedbiri olarak 
tasarruf edilen biiyiikliikleri de i�eren M2, ekonomideki risk alg1lamas1 ve finansal piyasalardaki 
geli§meler hakkmda bilgi saglar. 

M3, M2'ye dahil olan parasal biiyiikliiklerin yam sira repo, B tipi likit fonlar ve ihra� edi
len menkul k1ymetleri de kapsayan bir para arz1 tamm1dir. Repo kalemi, TCMB'nin B tipi likit 
fonlar d1§mda yatmm fonlan ve arac1 kurumlarla yapt1g1 repo i§lemleri ile mevduat, kalkmma 
ve yatmm bankalarmm mii§terileriyle yapt1klan repo i§lemlerinden olu§maktad1r. Yatmm fon
lan, tasarruf sahiplerinden toplanan kaynaklarm, yetkilendirilmi§ kurumlarca �e§itli yatmm 
ara�larmda degerlendirilmesiyle olu§turulmu§ varhklan ifade eder. B tipi likit fonlar, zaman s1-
mrlamas1 olmadan nakde �evrilebildiginden para arzma dahil edilmektedir. ihra� edilen menkul 
kiymetler ise bankalarca yurt i�inde Tiirk Liras1 iizerinden ihra� edilen ve orij inal vadeleri 2 y1la 
kadar olan tahvil ve bonolan kapsamaktadir.11  M3, nakit para ve mevduatlarm yamnda kolay
ca paraya �evrilebilecek diger baz1 yatmm ara�larm1 da kapsayan Tiirkiye'deki en geni§ resmi 
para tamm1d1r. 

Finansal ara�larm ve finans piyasalarmm giinden giine geli§mesi para arz1 tammlarmda da 
zaman zaman giincelleme yapma geregi dogurmaktad1r. ESA 95 ve Avrupa Merkez Bankasi stan
dartlanna uyum �ah§mas1 �er�evesinde TCMB tarafmdan 2007 yilmda ger�ekle§tirilen �ah§ma ile 

8 Para ve banka istatistiklerinde, bankalann sadece yurt i�i §Ubelerinde bulunan mevduat kapsama ahmr. 
9 Bankalar aras1 mevduat, para arz1 tammlarma dahil degildir. 
10 TCMB (20 1 1 -c), s. 96. 
11 Bu biiyiikliige yalmz banka bono ve tahvilleri dahil edilmekte olup diger firmalar ve kamu tarafmdan �1kanlan bor� senetle

ri hesaplamaya dahil degildir. 
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Tiirkiye'de de para am tammlannda degi§iklige gidilmi§tir. Bu degi§ikliklerin en onemlisi, yaban
c1 para cinsi mevduatlarm temel para tammlarma dahil edilerek yabanc1 para cinsi mevduatm 
z1mnen yerel para stokunun bir par�as1 olarak kabul edilmi§ olmas1d1r12 (bkz. Ger�eve 8 . 1 ) .  

Piyasada paramn fonksiyonlarmdan baz1lanm yerine getiren ya  da  kolayca paraya c;evrile
bilecek bir�ok farkh tipte varhk bulunmas1, ne tiir varhklarm para tammma dahil edilmesi gerek
tigini tart1§maya a�1k birakmaktad1r. Para arz1 tammlan ic;in evrensel bir kriter bulunmad1g1 gibi, 
yatmm arac;larmm �e§itlenmesi ve para benzeri ara�larm kullammlarmm yaygmla§mas1, para ar
zmm tammlanmasm1 daha da gii�le§tirmektedir . 13 

<;:ER�EVE 8.1 
2007 Y1llnda Yapdan GUncelleme 

2007 y1hnda ESA 95 ve Avrupa Merkez Bankasi standartlarma uyum �ah$mas1 �er�evesinde TCMB tarafmdan 
para arzi tammlan giincellenmi$ ve para arzi istatistikleri, yeni tammlara gore derlenmeye ba§lanm1$tir. 

Halihaz1rda $ekll 8.1'de tammlanan Mt, M2 ve M3, 2007 y1h oncesinde a$ag1daki tammlara gore hesaplan· 
maktayd1 .  

Mt = Dola$1mdaki para + TL vadesiz mevduat (resmi mevduat hari�) 
M2 = Mt + TL vadeli mevduat (resmi mevduat hari�) 
M3 = M2 + resmi kurulu$1ar mevduat1 + TCMB'deki diger mevduat 

Temel para tammlan olan Mt, M2 ve M3'e doviz cinsi mevduat dahil edilmemekte, diger taraftan temel 
para tammlannm yanmda, yabanc1 para mevduatm da para tammma dahil edild igi di:irt parasal biiyiikliik 
(M2Y, M2YR, M3Y ve M3YR) aynca hesaplanmaktayd1.  Yap1 lan giincellemeyle birlikte yabanc1 mevduat1 da 
i�eren bu dort para tammmm hesaplanmasma son verili rken vadesiz yabanc1 para mevduatlar Mt'e, vadeli 
yabanc1 para mevduatlar ise M2'ye dahil edildi. Boylece Mt ve M2, yabanc1 para cinsi mevduat1 da kapsar ha
le geldi. 

Giincellemeyle yap1lan bir diger degi$iklik, daha once para tammma dahil olmayan kalkmma ve yatmm 
bankalan ile kat1hm bankalarmm parasal yiikiimliiliiklerinin de para arzi tammlanna eklenmesi olmu$tur. Daha 
once ornegin Mt'de yalmz ticari mevduat bankalannda bulunan vadesiz mevduatlar kapsamrken, giincelleme 
sonrasmda kalkmma, yatmm ve kat 1hm bankalanndaki vadesiz mevduatlar da Mt tammma dahil edilmeye ba$
lanm1§t1r. 

Yapdan ii�iincii temel degi$iklik ise repo ve B tipi likit fonun M3'e dahil edilmesidir. M3 para tamm1 bu
giinkii halini ise, 2010 y1hnda ihra� edilen menkul k1ymetlerin de bu tamma dahil edilmesiyle alm1$t 1r. 

12 Dolarizasyonun yaygm oldugu bir ekonomide yabanc1 paralan para ammn bir bile§eni olarak kabul etmek savunulabilir bir 
uygulamad1r (bkz. Ertiirk ( 1 99 1 ), s. 206-209). Bununla birlikte bu tammm dolarizasyonun en yogun ya§and1g1 1 990'larda 
degil, TL'nin itibarmm yiikselmeye ba§lad1g1 bir donemde kullamlmaya ba§lanmasm1 anlamak giii;tiir. 

Diger yandan, iilkedeki yabanc1 paranm onemli bir k1smmm efektif olarak sakland1g1 bilinmektedir. Ancak efektif mik
tarma ili§kin kaba tahminler d1§mda bilgimiz bulunmuyor. 

13 Parasal toplamm, t;e§itli parasal biiyiikliiklerin ag1rhklandmlm1§ ortalamas1 §ek linde ifade edilmesine yonelik de t;ah§malar 
bulunmaktad1r (bkz. Spindt ( 1 985),  Barnett - Fisher - Serletis ( 1 992)) .  
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Her iilke, IMF tarafmdan belirlenmi§ �er�eve dahilinde kalmak ko§uluyla para am tamm
lanm, kendi iktisadi altyap1sma uygun olarak belirlemektedir. Bu baglamda ismi aym olsa dahi 
para arz1 tammlan, iilkeler arasmda farkh kapsamlarda haz1rlanabilmektedir. Ornegin Tiirki
ye'de Ml 'e dola§imdaki para, vadesiz TL mevduat ve vadesiz yabanc1 para mevduat dahil iken 
ABD'de M l ,  dola§1mdaki para, seyahat �ekleri ve �eke tabi mevduatlann toplam1 olarak tamm
lanmaktadir. Bunun da otesinde parasal biiyiikliiklerin kapsam1 kag1t iizerinde aym olsa bile, iil
ke yerle§iklerinin finansal ah§kanhklanmn ve iilkenin hukuki altyap1smm farkh olmas1, bunlann 
kar§1la§tmlmasm1 anlams1z k1labilmektedir. Vadesiz mevduatm Tiirk ekonomisindeki yeri ve an
lam1 ile bir diger iilkenin bankac1hk sistemindeki vadesiz mevduat tamm1 ortii§meyebilir. 14 

C'.ER!;EVE 8.2 
Para ('.arpani 

Piyasada dola�1mdaki nakit paranm yam sira bankac1hk sisteminde tutulan mevduat da bir odeme arac1 ola
rak para i�levi gorilr. Banknot bas1m1  merkez bankalarmm tekelindeyken kaydi para yaratma, merkez bankala
nnda ba�layan ve ticari bankalar ile piyasa mensuplarmca belirlenen bir silre�ir. Para yarat1m  silreci, para oto
ritesinin verditi politika kararlan ile piyasa kat1hmc1larmm kararlanmn bir bi le�kesiyle �ekillenir. Bu silreci et
ki leyen parametreler, a�at1daki model yard1m1yla ozetlenebilir.1 

Mevduat ve piyasadaki nakit toplammdan olu�an toplam para arzi a�at1daki il� deti�ken tarafmdan belir-
lenir: 

, 

- Parasal taban (Pn 
- Zorunlu rezerv oram {n 
- Nakit tutma oram (n) 

Parasal taban, piyasada dola�1mdaki nakit paralarla {N) bankalarm merkez bankasmda tuttutu rezervlerin 
(R) toplammdan ol�ur. Bankac1hk sektorilniln merkez bankasmdaki mevduat1, aynen nakit para gibi, merkez 
bankasmm yerli para cinslnden yilkilmlilliltildilr. Merkez bankas1, kendi nezdindeki mevduat1 ,  talep edilmesi 
halinde nakit olci�k hak sahibine odemekle yilkilmlil oldutundan, para tabam, piyasadaki nakdin yam s1ra 
bankalarm n'lel'kez- bai'tkasmdaki mevduat1m da kapsar. 

Zorunlu reiefV c>ninf (mevduat zorunlu ka�1ht1 / munzam ka�1hk) ,  bankalara yatmlan paralar ka�1htmda 
bankalann me�· bankasmda bulundurmalan gereken mevduat oramm ifade eder. Merkez bankalan yasal 
yetkilerine dayari�"!k. rnudilerin bankalara yat1rd1gi mevduatm bir k1smmm merkez bankasmda saklanmasm1 
zorunlu tutar. Merkeibankasmdaki bu mevduat, halkm mevduatm1 �ekmek i�in bankalara akm etmesi halin
de bir  gUvence g6revi gorecegi gibi, aym zamanda merkez bankasmm piyasadaki para miktanm ayarlamasma 
yonelik bir polltika araa olarak da kullamlmaktad1r. 

1 Mankiw (2003), s. 486-487. 

14 Ornegin Avrupa Merkez Bankas1'mn M3 tamm1 yakla�tk olarak FED'in M2 tammma denk gelmektedir (bkz. Picker (2007) 
s . 1 49) .  

· 
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Nakit tutma oram ise halkm nakit otarak ta$1d1g1 paranm toplam mevduata oramm ifade eder. Bankalarda
ki mevduat 100 birim iken piyasadaki nakit para 10 birim ise nakit tutma oram % 1o'dur. 

Bu tammlar 1$1gmda, toplam para arz1m P ile, toplam mevduat miktanm M ile gosterirsek a$ag1daki denk
likleri yazabiliriz. 

P = N + M  
PT = N + R  

I lk denklik para arzmm piyasadaki nakit miktan ile mevduatm toplamma e$it oldugunu, ikinci denklik ise 
para tabanmm piyasadaki nakit miktan ile bankalarm merkez bankasmda tuttugu rezervlerden olu$tugunu 
ozetlemektedir. I lk o larak birinci denkligi ikinci denklige bolelim: 

PIPT = (N + MJ I (N + R) 

Daha sonra e$itligin sag tarafmm pay ve paydasm1 M'ye bolelim: 
\. 

PIPT = (NIM + 1) I (NIM + R/MJ 

NIM nakit tutma oram ve RIM zorunlu rezerv oramm ifade ettiginden e$itlik a$ag1daki $ekilde de yazllabilir: 

PIPT = (n + 1) I (n + r) 

Bu denklem para arzmm, para tabanmm sabit bir katsay1 ile �rp1m1 olarak ifade edilebilecegini gostermek
tedir: 

P = (n + t) l (n + r) x PT 

n + 1 
olarak ifade edilen bu katsay1 para �arpam olarak adlandmhr. Nakit tutma oram ve rezerv oram sabitken 

n + r  

para tabamndaki her 1 lirahk artl$, para arzm1 
n + 1 

miktarmca artmr. Diger degi$kenler sabit kalmak iizere re-
n + r 

zerv orammn dii$mesi para arzm1 artmc1 yonde etki yaparken nakit tutma oranmdaki artl$ para arzm1 dii$iire
cektir. Hanehalk1 ah$kanhklarma bagh olan nakit tutma oram, �ogu zaman karar ahc1 larm politikalanyla belir
lenemeyen d l$Sal bir degi$kendir. Oiger taraftan merkez bankalan, para tabamm etkileyecek politikalar uygu
layarak ya da rezerv oramm degi$tirerek para am iizerinde etkili olabilmektedirler. 

FAiz 
Tasarruf sahipleri ile fon talep edenlerin kar§1hkh ihtiya<;lanm kar§1lamak iizere bon; ili§kisine 
girmeleri, paranm dogu§U kadar eskidir. Genelde ekonomideki bir grup, cari ihtiya<;larmm iize
rinde gelir elde ederken, geliri ihtiya<;lanm kar§tlamakta yetersiz kalan bir kesim daha mutlaka 
bulunur. Nakit fazlas1 olanlarm bu nakitlerini degerlendirmelerini, ge<;ici nakit ihtiyac1 duyanla
rm ise bu ihtiya<;lanm kar§ilamalarm1 saglamak iizere zaman i<;inde bor<; piyasalan geli§mi§tir. Bu 
piyasalarda tasarruf sahipleri, tasarruflanm ge<;ici bir siire fon ihtiyac1 duyanlara devretme kar§I-
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hgmda bir bedel talep ederler. Faiz olarak adlandmlan bu bedel, bor�lu a�1smdan paray1 kullan
manm maliyeti ya da bir ba§ka deyi§le paraya odenen kira, tasarruf sahibi a�1smdan ise tiiketimi
ni erteleyerek tasarruf yapmanm miikafat1 olarak degerlendirilir. 

Faiz oram, iktisatta mal ve para piyasalan arasmdaki ili§kinin kurulmas1m saglayan kilit 
bir degi§ken konumundadir. K1sa ve uzun donemli faiz oranlanm belirleyen faktorler iizerine �ok 
say1da teori geli§tirilmi§ olmakla birlikte bunlar arasmda en �ok vurgulanam, faizin, bir ekonomi
deki toplam tasarruf ile yatmm talebi arasmdaki dengeyi saglayan fiyat olarak tammland1g1 kla
sik gorii§tiir. Buna gore faiz oram, odiin� verilebilir fonlarm arz ve talebine gore belirlenir. Mev
cut tasarruflar yatmm talebini kar§1layam1yorsa, sm1rh fonlara olan talebe paralel olarak faizler 
yiikselecektir. Bu durumda hem yatmm talebi dii§ecek, hem de yiiksek getiriden faydalanmak is
teyen hanehalkmm tasarruflan artacak, boylece daha yiiksek bir faiz oranmda tasarruf-yatmm 
dengesi yeniden saglanm1§ olacakt1r. Ekonomide tasarruf fazlas1 bulunmas1 durumunda ise bu sii
re� aksi yonde i§leyerek faizlerin dii§mesine neden olacak, boylece tasarruf-yatmm dengesi bu ye
ni faiz diizeyinde yeniden kurulacakt1r. 

Ge�mi§ tecriibeler, genelde faiz oranlarmm, hanehalk1 ve firmalarm bor�lanma, yatmm ve 
tiiketim davram§lan kanahyla hem biiyiime hem de fiyat dtizeyi tizerinde etkili oldugunu goster
mektedir. Faizlerin ytikselmesi durumunda yatmm maliyeti artacagmdan baz1 yatmm projeleri 
karh olmaktan �1kar. Boyle bir durumda yatmmc1lar sermayelerini faiz getiren enstrtimanlarda 
degerlendirmeyi yatmm yapmaya tercih edeceklerinden yatmm miktan dti§ecektir. Ttiketiciler 
i�in ise faizin ytikselmesi kredi maliyetinde artI§ anlamma gelir. Bu da ttiketim talebini negatif 
yonde etkiler. Buna kar§1hk faizlerin dti§mesi giri§imciler i�in yatmm i§tah1m kam�1larken, ttike
ticiler i�in de ttiketim talebini artmr. Toparlamak gerekirse faizlerin dti§mesi ekonomide geni§le
yici etki yarat1rken faizlerdeki art1§ ekonominin sogumasma yol a�ar. 

Toplam talepte ya§anan art1§ ve dti§ti§ler fiyat diizeyi tizerinde de etkilidir. Yatmm ve ttike
tim talebinin dti§mesiyle talebe bagh enflasyon bask1s1 azahr. Toplam talebin ytikselmesi ise fiyat 
dtizeyi tizerinde yukan yonlti bir etki olu§turur. Faiz oranlarmm ekonominin geneli tizerindeki bu 
yansunas1, faiz oranlarmm merkez bankalarmca, durgunluk donemlerinde ekonomiyi canland1r
mak, enflasyon riskinin belirdigi donemlerde ise ekonomiyi sogutmak i�in bir politika arac1 olarak 
kullamlmasma yol a�maktadir. Politika yap1cilar i�in en zor karar, enflasyonla btiytime arasmda
ki dengeyi saglayacak ideal politika faiz oramm belirleme noktasmda ortaya �1kmaktadir. 

iktisatta btitiin degi§kenler tekil isimle ifade edilirken faiz oram degi§keni i�in genelde "fa
izler" ifadesi kullamlmas1 dikkat �eker. Bunun ana sebebi, bir ekonomide kredi ili§kisi ttirti kadar 
�ok say1da faiz oram bulunmas1d1r. Her bir bor� ili§kisi, bor�lanmamn ttirti, stiresi ve bor� alamn 
kredibilitesine gore farkh faiz oranlarma tabidir. Genelde bir bor� ili§kisinde faiz oram borcun sii
resiyle dogru orant1h, bor�lunun kredibilitesiyle ise ters oranh olarak degi§ir. Bununla birlikte 
farkh tiirdeki faiz oranlan makro ol�ekteki degi§kenlere benzer tepkiler verdiginden, kriz donem
leri haricinde, farkh ttirdeki faiz oranlarmm beraber artmas1 ve beraber dti§mesi beklenir.15 

15 Olaganiistii donemlerde, fon piyasalanmn etkinligini kaybetmesiyle beraber baz1 faizler aksi yonde hareket edebilir. 
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Tiirkiye'de de farkh piyasalarda olu§an c;e§itli faiz oranlan belirli kurulu§larca kamuya du
yurulmaktad1r. Bu kapsamda piyasalarda takip edilen, iktisaden anlamh ve kolayca eri§ilebilecek 
baz1 faiz gostergeleri §U §ekilde s1ralanabilir: 

Kredi Faiz Oram: Her bir kredi ili§kisinde, kredinin tiirii, vadesi, borc;lunun kredibilite
si gibi c;e§itli parametrelere gore farkh faiz oranlan uygulamr. Olkemizde, bankalarca TL iize
rinden ac;1lan kredilere uygulanan ag1rhkh ortalama faiz oram TCMB tarafmdan yay1mlan
maktad1r . 16 

Giivenilir mii§terilere uygulanan en dii§iik kredi faiz oram (prime rate) ,  ABO ba§ta olmak 
iizere baz1 iilkelerde yay1mlanmakta olan ve piyasalarda yakmdan takip edilen bir diger onemli 
gostergedir. Bankalarca uygulanan en dii§iik kredi faiz oram TCMB tarafmdan derlenmekte, an
cak yay1mlanmamaktadir. 

Mevduat Faiz Oram: Mevduat kurulu§larmm, mevduat olarak toplad1klan fonlar kar§ih
gmda odeyecekleri faizi gosteren mevduat faiz oranlan da vade ve mevduat tutarma gore degi§ik
lik gosterebilmektedir. Olkemizde TCMB tarafmdan, bankalarca uygulanan mevduat faizleri der
lenmekte, en yiiksek mevduat faizi ile agirhkh ortalama faiz oram (TL ve yabanc1 para) yine bu 
kurulu§ tarafmdan yay1mlanmaktadir. 

Menkul K1ymet Faiz Oranlan: Piyasada i§lem goren kamu ve ozel sektor bore; senetlerine 
ili§kin piyasada olu§an faizler, bu kapsamda izlenebilecek bir diger gosterge grubudur. Sabit geti
rili menkul k1ymetler ic;in piyasada olu§an faiz oram, vadesinde bore; senedi kar§1hgmda tahsil edi
lecek miktar ile senedin ah§ fiyat1 iizerinden hesaplanabilir. 17 Menkul k1ymetler ic;inde, vadesine 
iki y1l kalm1§ ve tic; ayda bir kupon odemeli olan devlet tahvillerinin faizi, bu senetlerin c;ok i§lem 
gormesine bagh olarak gosterge faiz olarak adlandmlmakta ve piyasalar tarafmdan ozellikle ta
kip edilmektedir. Kamu ve ozel sektor menkul k1ymetlerinin piyasada olu§an faizleri giinliik ola
rak Borsa istanbul tarafmdan yay1mlanmaktad1r. 

Bankalararas1 Para Piyasas1 Faiz Oranlan: Bankac1hk sisteminin saghkh i§lemesi ic;in, fi
nansal kurumlarm k1sa vadeli nakit ihtiyacm1 kar§ilayabildikleri ve nakit fazlalanm asgari riskle 
degerlendirebildikleri bir piyasaya ihtiyac; vardir. Bu baglamda fon ihtiyac1 duyan ve fon fazlas1 
bulunan bankalarm kar§1hkh i§lem yapabildikleri bir piyasa, likiditenin bankalar arasmda denge
li dag1hmma hizmet etmek adma TCMB biinyesinde Bankalararas1 Para Piyasas1 ad1yla hizmet 
vermektedir. Bu piyasada olu§an faiz oram, ekonomideki diger faiz oranlan ic;in de bir alt limit 
olu§turur. 18 Verilen kotasyonlarm ortalamasm1 yans1tan referans faiz oranlan (TRLIBOR!fRLI
BID) Tiirkiye Bankalar Birligi'nce duyurulmaktadir . 19 

16 Genellikle tiiketici kredilerinde faiz oram ayhk olarak, ticari kredilerde ise ytlhk olarak ifade edilir. 
17 Bir sabit getirili menkul k1ymetin piyasa fiyat1 ile faiz getirisi ters yiinde hareket eder. Ornegin nominal degeri 1 1 0  TL olan 

bir bore; senedi 1 00 TL'ye i§lem giiriiyorsa faiz getirisi % l O'dur ( ( 1 10-100)/1 00). Aym senedin piyasa fiyatl 1 02 TL'ye c;1k
t1gmda faiz oram % 7,8 'e dii�cektir zira · 102 TL anaparaya kar§ihk 8 TL faiz geliri elde edilmektedir ( (  1 1 0- 102)/1 02). 

18 ABD'de bankalar aras1 i§lemlerde gerc;ekle§en faiz oranlari Fed funds rate olarak adlandmlmakta ve iinemli bir giisterge ola
rak piyasalarca takip edilmektedir. 

19 TRLIBOR bankalarm bore; verme, TRLIBID ise bore; alma tekliflerini yans1ttr. 
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TCMB Faiz Oranlan: TCMB tarafmdan piyasa likiditesinin ayarlanmasmda kullamlan fa
iz oranlan, piyasalar tarafmdan en yakmdan takip edilen faizler arasmda yer almaktad1r. 

Halihaz1rda iilkemizde TCMB tarafmdan gecelik bor<; alma ve bor<; verme, ge<; likidite 
penceresi bor<; alma ve bor<; verme ve 1 hafta repo ihalesi bor<; verme faiz oranlan olmak iizere 
politika uygulamalarmda kullamlabilecek be§ farkh faiz oram, Para Politikas1 Kurulu tarafmdan 
belirlenerek kamuoyuna duyurulmaktad1r. Gecelik bor<; alma ve bor<; verme faiz oranlan, 
TCMB'nin bankalararas1 para piyasasmda uygulayacag1m ilan ettigi oranlan, ge<; likidite pence
resi faiz oranlan ise TCMB'nin nihai kredi mercii niteligine binaen bankalaratas1 para piyasasm
da saat 1 6.00 ve 1 7.00 arasmda uygulad1g1 faiz oranlanm ifade etmektedir. Haftahk repo faizi 
ise, yine TCMB tarafmdan piyasadaki likiditenin ayarlanmasma yonelik olarak her hafta a<;1lan 
repo ihalelerinde ge<;erli olan faiz oramd1r. Faizler, belirli donemlerde toplanan Para Politikas1 
Kurulu tarafmdan degerlendirilmekte, gerek goriilmesi halinde faiz oranlarmda degi§iklige gidil
mektedir. 

Merkez Bankasi Gostergeleri ba§hgmda da ele alacag1m1z iizere TCMB faiz oranlan, piya
sadaki diger k1sa vadeli faiz oranlanm da etkileme giiciine sahiptir. Dolay1Slyla yatmmc1lar, 
TCMB faizlerindeki degi§iklikleri ve faizin gelecekteki yoniinii tahmin ederek buna gore pozisyon 
almak isterler. Merkez Bankas1'mn bu giicii, TCMB faizlerini finans diinyas1 ve yatmmc1larm en 
yakmdan takip ettigi gostergeler arasma ta§1maktad1r. 

Bor<; ili§kisinde bor<; verenin saglad1g1 menfaatin ol<;iilmesinde reel faiz ve nominal faiz ay
nm1 onemlidir. Donem sonunda anapara ve faiz toplammm satm alma giicii, faiz oram kadar do
nem i<;inde fiyat seviyesinde ya§anan artI§tan da etkilenir. Bor<; verilen para kar§1hgmda alman fa
izin ger<;ek degerini ortaya koymak iizere, paramn satm alma giiciinde ya§anan dii§ii§iin de dik
kate almd1g1 reel faiz kavram1 kullamhr. Nominal faizin enflasyon oramna gore diizeltilmesiyle el
de edilen reel faiz, faiz gelirinin, bor<; verenin satin alma giiciinii ne oranda artt1rd1g1m gosterir.20 

Bor<;lanma ili§kisi sonucu elde edilen menfaati yans1tmakta reel faiz nominal faizden daha 
anlamb bir gosterge olmasma kar§m faiz istatistiklerinin tamam1 nominal faiz oramyla ifade edi
lir, zira enflasyon gostergesi olan fiyat endeksleri ancak bor<;lanma donemi bittikten sonra geriye 
dogru hesaplanabilir. Donem sonunda elde edilecek nominal faiz oram bor<; verme amnda belirli 
olsa da, donem i<;inde paranm satm alma giiciiniin ne kadar dii§ecegi bor<;lanma amnda biline
mez. Reel faiz oram ancak bor<; geri odendikten ve bor<; donemindeki fiyat art1§lan kesinle§tikten 
sonra netle§ir. Bununla birlikte donem ba§mda, enflasyon tahminlerinden faydalamlarak gelecek
te ger<;ekle§ecek reel faiz kabaca tahmin edilebilir.21 Ornegin bono getirisinin yilhk % 9 oldugu 
ortamda gelecek bir y1l i<;in ortalama fiyat artI§Imn % 6 olmas1 bekleniyorsa, tahmini reel faizin 

20 Enflasyon ve faiz orammn dii§iik oldugu donemlerde, nominal faiz ve enflasyon oramnm farkm1 ald1g1m1zda yakla§1k olarak 

reel f · I R I f  · d • · · · I '- · 1 + nominal faiz ' · 1  I Id d b" I "  · a1z oranma u a§mz. ee a1z oramnm tam eger1m 1se ree 1aiz = fl rormil iiy e e e e e 1 mz. 
1 + en asyon oran1 

21 Beklenti Anketi ba§hgmda inceledigimiz TCMB ankederiyle oli;iilen faiz beklentileri, bu amai;la kullamlabilecek bir goster
gedir. 
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yakla§tk olarak % 3 oldugu ifade edilebilir. Bir y1l sonra ge�mi§ bir y1lhk enflasyon oram % 7 ola
rak ger�ekle§irse, reel faiz de yakla§tk olarak % 2 seviyesinde ger�ekle§mi§ olacaktir. Bu ornekte 
enflasyon beklentisindeki % l 'lik bir hatamn, reel faiz getirisinde, beklentilere gore % 33'liik bir 
sapmaya i§aret ettigi goriilmektedir! 

Faiz istatistiklerinin degerlendirilmesinde bir diger nokta faiz tiirlerindeki farkhhkt1r. Her 
bir bor� i�in hangi faiz tiiriiniin kullarulacagi, piyasalardaki kullarum ah§kanhklarma gore yerle
§ik bir nitelik kazanm1§t1r. Ornegin genelde mevduat faizleri ile ticari kredi faizleri y1lhk basit fa
iz, tiiketici kredisi faizleri ayhk basit faiz, sabit getirili menkul k1ymet faizleri ise y1lhk bile§ik faiz 
iizerinden ifade edilir. 

Yiiksek gelirli iilkelerin para politikas1 stratej isi biiyiik oranda, daralma tehdidi alg1land1-
gmda faiz oranlanm dii§iirerek biiyiimeyi te§vik etmek, ekonominin fazla ismd1g1 ve enflasyon 
tehdidi olu§tugu durumlarda ise faiz oranlanm yiikselterek ekonomiyi sogutmak iizerine kurulu
dur. Olkemizin de dahil oldugu orta gelirli iilkelerde ise faiz oram, yurt i�inde kredi geli§mesine 
ve buna bagh ekonomik canlanmaya yol a�an bir degi§ken olarak degil, daha �ok yurt i�i ve yurt 
d1§1 faiz farklarma bagh olarak iilkeye para giri§ini belirleyen bir gosterge olarak alg1lanmakta
d1r.22 Yiiksek faiz oram Tiirkiye gibi iilkelerde ekonomiyi sogutmak yerine bilakis yurt dt§mdan 
para giri§ini ozendirerek ekonomiyi canland1rma yoniinde bir etki gosterebilmektedir. 

Bununla birlikte 2000'li y1llarda iilkemizde, faiz, biiyiime ve enflasyon arasmdaki ili§ki 
baglammda bir yap1sal donii§iim ya§and1g1 ve buna bagh kamuoyu alg1smm, yiiksek gelirli iilke
lerde goriilen faiz-biiyiime-enflasyon alg1sma yakla§t1gi ileri siiriilebilir. Devlet a�1klarmm, zaten 
s1g olan finansal piyasalarda ozel sektorii d1§lad1g1 90'h y1llarda, faiz ile biiyiime arasmdaki ili§ki
yi saglayan mekanizmamn �ah§mad1gi bir ger�ektir. Son donemde ise hem ticari krediler ve tiike
tici kredileri ge�mi§e gore yiiksek oranda artmt§, hem de enflasyon nispeten kabul edilebilir sevi
yelere inmi§tir. Bu ortam, faiz ve biiyiime arasmda, yiiksek gelirli iilkelerde goriilen ili§kinin iilke
mizde de ge�erli olmasmm oniinii a�mt§ttr. Turk Liras1'nm gii�lenmesi ve dolarizasyonun azalma
s1 da bu ili§kinin geli§mesine yard1mc1 olan bir unsurdur.23 

Piyasadaki canhhk ve faiz oranlan arasmdaki ili§ki, getiri egrisi olarak adlandmlan bir ana
liz teknigi arac1hgiyla, gelecekteki piyasa beklentilerinin ol�iilmesi amac1yla da kullamlmaktad1r. 
Getiri egrisi, belirli bir tarih itibanyla farkh vadelerdeki faizlerin genel yap1s1m gosteren, vadenin 
bagims1z degi§ken, faiz orarunm ise bagimh degi§ken oldugu bir fonksiyondur. Bu egrinin egimin
deki degi§ikliklerin, gelecekteki faiz oranlarma ili§kin piyasa beklentilerini yans1mg1 dii§iiniiliir. 

Ornek olmak iizere, 01 .07.2016  tarihi itibanyla ABD kamu bor� senetlerine dayanarak 
haz1rlanm1§ olan getiri egrisine Grafik 8.1 'de yer verilmektedir.211 Yatmmc1 i�in uzun vadeli gele-

22 Bu alg1 da Tiirkiye'de tasarruflarm yetersiz oldugu, biiyiime ve kalkmma i�in mudaka yurt d1§1 fonlara ihtiya� duyuldugu gii
rii§iinden beslenir. 

23 Ba�1-0zel-Sankaya (2007) Tiirkiye'de, faiz oram ile ekonomik canhhk arasmdaki negatif ili§kinin gii�lendigini vurguluyor. 
211 Grafikte yer verdigimiz egri, sm1rh say1da veri noktasmm giisterildigi kaba bir tahmindir. Her vade i�in ayr1 bir devlet tahvi

li bulunmad1gmdan, daha ayrmtth getiri egrileri, i§lem ger�ekle§meyen vadelerdeki getirilerin belirlenebilmesine olanak veren 
iizel tahmin yiintemleri kullamlarak elde edilir. (Ornegin bkz. Akmc1 ve digerleri (2007)) .  
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GRAFiK 8.1 
01 .07.2016 Tarihli ABD Getiri Egnsi (%) 

3-Ay 6-Ay 1 2-Ay 2-Ytl 5-Ytl 1 0-Ytl 30-Ytl 

- Faiz oram 

Kaynak: Bloomberg. 

eek daha fazla belirsizlik ta§1d1gmdan, diger biitiin §artlarm aym oldugu durumda, uzun vadeli 
tahviller i�in daha yiiksek risk primi ve daha yiiksek faiz talep edilmesi dogald1r. Normal §artlar 
altmda vade uzad1k�a nominal faiz oram yiikselecek ve gorsel olarak getiri egrisi yukan dogru 
egimli olacaknr. Diger taraftan ekonominin yava§layacag1 yoniinde tahminler yaygmla§mI§Sa, ge
lecekte faiz oranlarmm dii§ecegine ili§kin bir beklenti olu§ur ve k1sa donemli faizler ile uzun do
nemli faizler arasmdaki farkm kapanmas1 soz konusu olur. Bu gerek�eye dayanarak, getiri egrisi
nin yukan yonlii egimini kaybetmesi, genellikle bir durgunlugun yakla§t1g1 §eklinde yorumlamr. 
ABD orneginde, ge�mi§te getiri egrisinin yatay hale gelmesiyle durgunluk ya§anmas1 arasmda ili§
ki bulundugu gozlenmi§tir.25 Uzun vadeli faizler ile k1sa vadeli faizler arasmdaki makasm uzun 
vadeli faizler lehine ai;ilmas1 ise ekonominin 1smmasmm beklendigi ve gelecekteki enflasyon bek
lentisinin armgi §eklinde yorumlamr. 

Tiirkiye'de ise getiri egrisi ile durgunluk beklentisi arasmda yukanda izah edildigi yonde 
bir ili§ki kurmak miimkiin goriinmemektedir. Gei;mi§te kriz donemleri, durgunluk sonucu uzun 

25 Baumohl (2008) ,  s. 1 72. 
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vadeli faizlerin dii§tiigii degil, enflasyon ve nominal faizlerin artt1g1 donemler olmu§tur. Kriz bek
lentisinin dogdugu donemlerde uzun donemli faizler dii§memekte, tam aksine artan risk primine 
bagh olarak daha da yiikselmektedir. Bununla birlikte enflasyondaki yiikseli§ beklentisi uzun do
nemli faizlerde de artt§ doguracagmdan, piyasadaki enflasyon beklentisinin izlenmesinde getiri 
egrisi, Tiirkiye §artlarmda da faydah bir analiz yontemidir. 

DOviZ KURU 
Tiirkiye'de geni§ kitlelerin bir yatmm arac1 olarak gordiigii dovizin, ki§isel yatmm portfoylerinde 
onemli bir yer tuttugu bilinmektedir. Dovizin giinliik hayat1m1zda oynad1g1 rol, doviz kurlarmda 
goriilecek s1�ramalarm da ba§ta gelen kriz alameti olarak alg1lanmasma sebep olmaktad1r. Eko
nomik kriz denince ilk akla gelen manzara, doviz biirosu oniinde endi§eli gozlerle doviz panosun
daki fiyatlan izleyen vatanda§lardir. Bu alg1 ve ah§kanhklara bagh olarak doviz kurlan, ozellikle 
�alkant1h donemlerde en fazla dikkat �eken gostergelerin ba§mda gelmektedir. 

Doviz kuru basit�e, yabanc1 paralarm yerli para cinsinden fiyatm1 ifade eder. Bu fiyat bize 
bir birim doviz almak i�in ka� Tiirk Liras1'na ihtiya� duydugumuzu gosterir.26 Ozerinde k1s1tla
ma olmad1g1 ve dogrudan ya da dolayh miidahaleye maruz kalmad1g1 siirece, diger mallarda ol
dugu gibi, dovizin fiyat1 da arz ve talep ko§ullarmca belirlenir. 

Doviz kuru rejimi, iilkenin dt§ etkilere ne oranda a�1k oldugunu ve para politikasmm etkin
ligini belirleyen temel faktorler arasmda yer ahr. S1mflandmlmasmda tam bir uzla§ma bulunma
makla birlikte kur rej imleri sabit kur, esnek (dalgah) kur ve bu ikisinin arasmda yer alan �e§itli 
yan esnek kur rej imleri olmak iizere ii� ana ba§hk altmda toplanabilir.27 Sabit kur rej imi doviz 
fiyatmm yerli paraya gore sabitlendigi ve talep olmas1 halinde merkez bankasmm bu kurdan s1-
mrs1z doviz ahp satmay1 taahhiit ettigi kur rej imini ifade eder. Sabit kur uygulamas1, kur belirsiz
ligini engelleyerek karar ahc1larm uzun donemli plan yapmasma yard1mc1 olur. Bununla beraber, 
bu rej imin siireklilik arz edebilmesi i�in para otoritesinin doviz piyasasma giiven telkin edecek gii
ce sahip olmas1 gerekir. Doviz rezervlerinin kur seviyesini korumaya yeterli olmamas1 halinde, 
kurlarda biriken enerj inin bir seferde bo§alarak yiiksek oranh devaliiasyona ve bir doviz krizine 
yol a�mas1 riski bulunur. Esnek kur rej iminde ise, a§m dalgalanma donemlerinde dahi kamu oto
ritesinin piyasaya miidahalede bulunmad1g1, doviz fiyatmm tamamen piyasada belirlendigi ·bir or
tam soz konusudur. Esnek kur rejiminde kamunun doviz rezervlerinin erimesiyle simgelenen bir 
doviz kriziyle kar§tla§1lma riski bulunmaz. Ancak bu sistemde spekiilatif ahm-sat1mlar kurda yiik
sek oranh dalgalanmalara sebebiyet vererek diger piyasalarm da saghkh �ah§mas1m engelleyen bir 
belirsizlik ve istikrars1zhk kaynagma donii§ebilmektedir. Giiniimiizde sabit kur rejimi popiilarite
sini kaybettigi gibi doviz kurunun biitiiniiyle piyasa dinamiklerine b1raktlmasma da nadiren rast-

26 Doviz kuru, bir birim yerli para ile ne miktarda yabanc1 para almabilecegini gosteren fiyat olarak da ifade edilebilir. Bu tam
ma gore 1 USD = 3 TL ise doviz kuru 0,33 ( 1 /3 )  olacakur. Tiirkiye'de doviz kuru denince, genelde metinde yer alan tamm 
anla�1hyor. 

27 Kansu (201 0), s. 29-44. IMF tarafmdan doviz kuru rej imleri 10 kategoride sm1flandmhyor (bkz. Habermeier ve digerleri 
(2009)) .  
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lanmakta, bir�ok iilkede, bu iki sistemin bir kan§1m1 olarak, kurun piyasada belirlendigi, ancak 
makro ekonomik dengeleri zorlayacak fiyat hareketlerinin goriildiigii zamanlarda ger�ekle§en 
miidahalelerle a§m oynakhgm engellendigi yan esnek kur rejimleri uygulanmaktad1r. ilke olarak 
doviz fiyatmm piyasada belirlendigi iilkemizde de TCMB, gerekli gordiigii durumlarda doviz 
ahm-sat1m ihaleleri a�arak ya da dogrudan ahm-sat1m yaparak piyasaya miidahalede bulunabil
mektedir. 

Ticarette serbestle§me, dt§a a�1lma ve bunlara bagh artan sermaye hareketleri sonucu do
viz piyasalan bugiin diinyadaki en biiyiik mali piyasa haline gelmi§tir. Ulusla'raras1 doviz piyasa
lan, belirli bir merkeze bagh olmadan faaliyet gosteren, say1S1z banka, §irket, ki§i ve kurumun bil
gisayar aglanyla birbirine baglanarak anhk i§lem yapabildigi, fiyatlarm anhk olu§tugu bir ortam
d1r. Tiirkiye'de de bankalar ve yetkili kurulu§ olarak adlandmlan doviz biirolan bir taraftan be
lirledikleri ah§ ve satt§ kurlan iizerinden doviz ahm sat1m i§lemleri yapmakta, diger taraftan da 
serbest piyasa §artlan altmda kendi aralarmda anla§ttklan kur iizerinden doviz ahm-sat1m1 ger
�ekle§tirmektedirler. Fiyatlarm anhk olu§tugu ve ahc1 ile sat1c1 arasmda belirlendigi bu ortamda 
resmi bir doviz kurundan soz etmek miimkiin degildir. \:e§itli veri ve haber saglayan ortamlar ta
rafmdan piyasalardaki son i§lem fiyatlan yay1mlanmakta, fiyatlar da piyasa kat1hmctlan tarafm
dan bu ortamlarda takip edilmektedir. 

Tiirkiye'de ge�mi§e yonelik tutarh ve giivenilir doviz kuru istatistigi ihtiyac1 ise, TCMB ta
rafmdan 30 para birimi i�in her i§ giinii giinliik olarak yay1mlanan gosterge niteligindeki doviz 
kurlan arac1hg1yla kar§tlanmaktad1r. 

Tiirkiye'de doviz kurlanmn giinliik frekansta uzun donemli zaman serisini olu§turan bu is
tatistiklerin haz1rlanma yontemi §oyle ozetlenebilir: TCMB tarafmdan giinde alt1 defa olmak iize
re farkh saatlerde, bankalararas1 doviz piyasasmda 1 ABO Dolan kar§thgmda TL kotasyon veren 
bankalarm ahm ve sat1m fiyatlarmm ortalamas1 . belirlenmektedir. Bu alt1 ahm-sat1m fiyatmm or
talamas1, giinliik gosterge niteligindeki ABO Dolan kuru olarak tammlanmaktad1r. Diger doviz 
kurlan ise, yine giinde alt1 defa uluslararas1 piyasalarda olu§an �apraz kurlarm ortalamas1 kulla
mlarak aynca hesaplanmaktad1r. 

TCMB verilerine gore 2000 y1h ba§mdan giiniimiize kadar ABO Dolarma ili§kin giinliik 
kurlarm geli§imi Grafik 8.2'de verilmektedir. Uygulanan enflasyonu dii§iirme program1 �er�eve
sinde 2001 krizine kadar belirlenen bant i�inde dalgalanan fiyat, krizin ardmdan kurlarm serbest 
b1raktlmas1yla h1zla yiikselmi§ ve k1sa siire i�inde % 1 50'ye yakla§an artt§ kaydetmi§tir. Bu h1zh 
artt§m ardmdan 2009 ytlma kadar siiren yatay bir hareket gozlemlenmekte, bu zaman dilimi i�in
de de iki yiikseli§ hareketi dikkat �ekmektedir. Bu yiikseli§lerden ilki 2006 y1lmdaki finansal dal
galanma s1rasmda ya§anmt§, piyasalardaki �alkant1 ancak Merket Bankas1'mn faiz artt§t ile yat1§
m1§t1r. ikinci yiikseli§ ise, 2008 y1lmda dovizin en dii§iik seviyeye inmesinin ardmdan, diinya �a
pmdaki krizin etkilerinin Tiirkiye'de de hissedilmesiyle ger�ekle§mi§tir. 201 1 y1lmdan giiniimiize 
kadar ge�en siirede ise doviz kurunun genel bir artt§ trendinde oldugu gozlemlenmektedir. Bu ar
tt§ ani bir dalgalanmadan �ok, cari a�1gm ekonominin istikran i�in tehdit olu§turdugu endi§esinin 
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yay1lmas1 ve Merkez Bankas1'nm doviz kurundaki yiikseli§i sessiz kalarak onaylamas1 §eklindeki 
bir politika tercihi ile ba§lam1§t1r. Son donemde, ba§ta siyasal riskier olmak iizere �e§itli nedenler
le doviz kurlarmda ya§anan art1§lar h1z kazanm1§t1r. 

Y erel para ya kar§I yeterli giivenin tesis edilemedigi iilkelerde, dolarizasyon olarak adland1-
nlan yerli para yerine yabanc1 para kullamm1 onemli bir sorun olarak ortaya �1kmaktad1r. Belir
sizlik ve yiiksek enflasyondan beslenen dolarizasyon, para otoritesinin para politikas1 uygulama
lanm etkisiz k1lan bir unsurdur. Tasarruf sahiplerinin birikimlerinin 6nemli bir oramm doviz ola
rak tuttugu, dovize endeksli kredilerin bankac1hkta yaygm olarak kullamld1g1, hatta kiralar gibi 
baz1 fiyatlarm doviz iizerinden belirlendigi Tiirkiye, bu egilimin olumsuzluklarmm hissedildigi iil
keler arasmda yer almaktad1r. 

Ekonomide dolarizasyonun biiyilkliigilnil ol�mek iizere kullamlan gostergeler arasmda, 
yabanc1 para cinsi mevduatlar ile yabanc1 para cinsi kredilere ili§kin gostergeler one �1kmaktad1r. 
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GRAFiK S.3 
Toplam Mevduat i9nde Yabana Para Cinsi Mevduann Pay1 
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Kaynak: BDDK. 

Bu baglamda yabanc1 para cinsi mevduatlarm toplam mevduatlara oram varhk dolarizasyonunun 
bir gostergesi iken doviz kredileri ve dovize endeksli kredilerin toplam kredilere oram ise yiikiim
liiliik dolarizasyonunun bir ol�iisii olarak izlenebilir.28 

Tiirkiye'de dolarizasyonun geli§imine ili§kin bir fikir vermek iizere, 2002 ydmdan giinii
miize yabanc1 para mevduatm toplam mevduat i�indeki payma Grafilc 8.3 'te yer verilmektedir. 
2002 sonunda % 57 seviyesinde olan yabanc1 mevduatm toplam mevduata oram 201 0  y1lmda % 
30 seviyesine kadar gerilemi§, ancak takip eden donemde kurlardaki art1§m da etkisiyle yeniden 
% 40 seviyesini a§ffil§t1r. 

Yukandaki tablodan da goriildiigii iizere tasarruflarm bir boliimiinii doviz olarak sakla
mak Tiirk halkmca yaygm olarak benimsenmi§, doviz kullamm1 iktisadi hayatm i�inde kokle§mi§ 
bir olgu haline gelmi§tir. Doviz kullammmm yaygm olmas1, doviz kuru seviyesine ili§kin tart1§ma
lan ve spekiilasyonlan da beraberinde getirmektedir. Net doviz varhg1 ya da doviz alacag1 olan
lar doviz kurunun artmas1m beklerken, net doviz bor�lusu olanlar Turk Liras1'nm deger kazan-

28 Tiirkiye'de dolarizasyonun olc;iimiine yonelik bir endeks c;ah�mas1 ic;in bkz. Akmc1 - Barias Ozer - Usta (2005 ). 
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masmdan karh �1kmakta, dovizin degerlenmesiyle rekabet giicii kazanan ihracat�dar ise rekabet
�i bir doviz kuru talep etmektedirler. TL'nin deger kaybetmesi durumunda TL cinsinden varhkla
rm doviz kar§1hg1 dii§eceginden, yabanc1 yatmmc1lar da istikrarh bir doviz kuru tercih ederler. Bu 
�1kar gruplarmm hepsinin memnun edilmesi miimkiin olmad1gmdan, doviz kuru iizerinde sonu 
gelmeyen tarti§malar her zaman iktisadi giindemimizin on s1ralarmda yer bulacaktir. 

BANKACILIK iST A TiSTiKLERi 
Bankalar, ekonomideki tasarruflan bu fonlara ihtiya� duyan tiiketici ve yatmmc1lara ula§t1rmak
la, hem yatmmcdara finansman kaynagi saglayan hem de ekonomide kaydi para yaratan, k1saca
s1 ekonominin �arklarmm donmesini saglayan kurulu§lard1r. Hanehalkmm tasarrufunu iiretken 
yatmmlara yonlendiren bankalar, iktisadi hayat i�inde onemli bir rol oynarlar. Bu i§levleri ban
kalan, kar ama�h faaliyet gosteren diger §irketlerden farkh, ozel bir konuma yerle§tirmektedir. 

Bir bankay1 mevduat toplama ve kredi kullandirma ba§ta olmak iizere finansal faaliyetler 
ger�ekle§tiren ticari bir i§letme olarak tammlayabiliriz.29 Bankalar, toplad1klan fonlarm maliyeti 
ile bu fonlan kullanarak elde ettikleri gelir arasmdaki farktan ve verdikleri diger bankac1hk hiz
metlerinden kar temin ederler. 

Bir mevduat bankasmm bilan�osu en basit haliyle Tablo 8.2'de gosterilen §ekilde ozetlene
bilir. Sermayelerinin yam sira, toplad1klan mevduat ve ald1klan krediler gibi kanallardan fon te
min eden bankalar, bu fonlan kredi vererek ya da �e§itli finansal ara�lar satm alarak degerlendi
rirler. Banka varhklanmn bir k1sm1 ise giinliik i§lemlerde kullanmak iizere nakit olarak tutulur. 

TABL0 8.2 
Basitle,tirilmi' Banka Bilan�osu 

Alctif 

Nakit Varhklar 
Bor�lanma Senetleri 
Krediler 

Pasif 

Mevduat 
Alman Krediler 
Sermaye 

Turk finans sisteminin bel kemigini olu§turan bankac1hk sektorii, uygulamalan ile reel 
ekonomi iizerinde derin etkiler yarat1r. Tasarruf sahipleri ile yatmmcdar arasmda koprii vazifesi 
goren bankalarm ekonominin geneli iizerindeki etkileri, daha �ok toplad1klan mevduat ve kullan
d1rd1klan krediler arac1hg1yla ortaya �1kar. Bu baglamda daha yakmdan incelememiz gereken 
gostergelerin ba§mda mevduat ve krediler gelmektedir. (izlenebilecek diger baz1 gostergeler i�in 
bkz. <;er�eve 8.3 . )  

29 Tarihsel gel i§im i�inde farkh fonksiyonlar icra ettikleri i�in, bankanm tammm1 yapmak ilk bak1§ta goriindiigiinden daha zor
dur. Bankalarm temel i§levi tasarruf sahiplerinden toplad1g1 kaynag1 iiretici kesime kredi olarak kulland1rmak olsa da mev
duat kabul etmeyen, kredi vermeyen, faizli i§lem yapmayan bankalar da mevcuttur. Bu anlamda bankanm mutlaka tek ciim
lelik ve aym zamanda kapsamh bir tamm1m yapmak istiyorsak, ba§vuracag1m1z tamm "bankalar, bankac1hk i§lemi yapan 
kurulu§lard1r" §Cklinde totolojik bir ifade olacakt1r. 
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c;ERc;:EVE 8.3 
Banka Flnansal Tabolanndan Elde Edilebllecek OnemU Makro G6stergeler 

Banka finansal tablolan, yalmzca sektoriin geli$imi i�in degil, ekonominin genel ikl iminin degerlendirilmesi i�in 
de pek �ok degerli bi lgi banndmr. Banka finansal tablolarmdan elde edilebi lecek, makro ekonomik diizeyde 
anlamh gostergeler arasmdan se�tigimiz baz1 oranlan ornek olmak iizere $Dyle s 1 ralayabil iriz: 

Toplam Aktlf I GSYH: Banka toplam aktiflerinin GSYH'ya oram, hem bankac1hk  sektoriiniin ekonomi i�in
deki biiyiikliigiinii hem de finansal derinle$meyi gostermekte, dolay1s1yla finans sisteminin ne kadar geli$mi$ 
ve etkin olduguna yonelik bir gosterge te$kil etmektedir. 

Toplam aktiflerin 2002 y1hndan giiniimiize geli$imine Graflk 8.3.1'de yer verilmektedi r. 2002 y1bnda % 61 

seviyesinde olan bu oran 2003-2004 donemindeki ge�ici bir dii$ii$iin ardmdan istikrarh bir $ekilde a rtarak 
2015 y1hnda % 121 seviyesine yiikselmi$tir. Toplam aktiflerdeki bu art1$ finansal hizmetlere eri$imde iyile$me
yi i$aret etse de, yiiksek gelirli iilkelerle k1yasland1gmda Tiirkiye'de bankac1hk sektoriiniin hacmi hala kii�iik 
kalmaktad1 r. 

Kredl I GSYH: Bankac1hk  sektoriiniin iktisadi faaliyeti desteklemek iizere yaratt1g1 kaynak biiyiikliigii kredi 
hacmi arac 1bg1yla izlenebi lir. 
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GRAFiK 8.3.1 
Toplam Aktif/GSYH 
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Kaynak: BDDK, TOIK. 
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Bankalarm asli fonksiyonlanna geri donmeleriyle birlikte kredilerin GSYH'ya cram 2ooo'li y11larda istikrarh 

ve oldukca h1zh bir art•$ sergileyerek 2002 y1hndaki % 14 seviyesinden 2015 y1hnda % 76'ya ula$ffil$tlr. Eko

nominin geni$1eme donemleri ile ortil$en kredi stoku art1$1, $irketler ve hanehalkmm borclulugunun bir goster

gesi olarak da izlenir. 

Taklptekl Alacaklar / Kredller: Krediler icinde geri donmeyen kredilerin oranmm yilksek olmas1 yalmz ha

nehalk1 ve $irketlerin bore odeme kabi liyetlerinde zafiyet bulundugunun gostergesi degil, aym zamanda finans 

sektorilniln s1kmt1da olduguna da i$aret eden bir olumsuzluktur. Geri donmeyen kredilere i l i$kin takip silreci 

bir taraftan ilretim faaliyetlerini  sekteye ugrat1rken diger taraftan batik krediler bankac1hk sektorilniln serma

yesinin a$mmasma neden olur. 

2002 sonundan gilnilmilze takipteki alacaklann toplam kredilere cram Graflk 8.3.2'de yer almaktad1r. 2001 

krizinde sektoril derinden sarsan sorunlu krediler, takip eden ilC senelik donem icinde bilyilk oranda tasfiye 

edilmi$ ve kredi stokunun da artmas1yla krediler icinde takipteki alacaklarm cram % 3'lere gerilemi$tir. Kilre

sel kriz s1rasmda dil$en ilretim seviyesi ve talebe bagh olarak takipteki kredi oranmda da hafif bir yilkseli$ go

rillmil$Se de bu tahsilat zorluklan sektor icin risk doguran bir seviyeye yilkselmeden, 2011 y1hnda kriz oncesi 

seviyelere geri donmil$tilr. 0 tarihten bu yana takipteki alacaklar yatay seyretmektedir. 

Mevduat I GSYH: Mevduat istatistikleri bir yandan illkede bankac1hk sistemi tarafmdan yatmma yon lendi

ri lebilecek kaynak tabamna i$aret ederken diger taraftan ki$i ve kurumlann tasarruflan m  nas1l degerlendirdik

leri hakkmda bilgi saglar. 

2002 y1lmdan bu yana mevduatlarda y1lhk ortalama % 1o'a yakla$an reel art1$ oranma bagh olarak mev

duatm GSYH'ya cram % 39'larden 2015 y1h sonunda % 64'ler seviyesine ula$ml$tlr. 

Kredller I Mevduat: Kredilerin mevduata cram, bankac1hk sisteminin toplad1g1 mevduatm ne kadan m  kre

di olarak piyasaya sundugunu ya da diger ac1dan bakarsak, kulland1rd1g1 kredilerin ne kadanm mevduat ile fi-

GRAFiK 8.3.2 
T akipteki Alacaklann Toplam Kredilere Oram 
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nanse ettigini gosterir. Bu oramn <;ok dil$ilk olmas1 kaynaklann  ekonomiye kazandmlmasmda sorun bulundu

gu, <;ok yilksek olmas1 ise kredilerin riskli olacak dilzeyde artt1g1 $eklinde yorumlanabilir. 

2002 sonunda % 35 seviyesindeki bu oran ilerleyen donemlerde dilzenli olarak artm1$. 2008 y1h sonlann

dan ba$1ayarak yakla$1k bir y1l silren bir geri lemenin ardmdan yilkseli$ine devam etmi$tir. I lk defa 2012 y 1h 

ba$1annda 1 e$igin i  a$an kredilerin mevduata oram 2015 sonunda 1,19 seviyesine ula$ml$tlr. Diger bir ifadey

le gilnilmilzde bankalar, mevduat tabanlanm a$an miktarda kredi kulland1rmaktad1r. Bunda kredilerdeki art1$ 

kadar, mevduatm banka pasifleri i<;irideki aglrhgmm azalmas1 da etkili olmu$tUr. 

Menkul Deterler PortftSyli I Toplam Aktifter: Menkul degerler portffiyilniln banka ak�ifleri i<;indeki paymm 

bilyilk olmas1, bankalarm kaynaklarm1 ozel sektore yonlendirmek yerine kamu sektorilne tahsis etmeyi tercih 

ettigini gosterir. Bankalarm kaynaklanm kamuya kulland1rmas1, ilretimi te$vik etmek Uzere kredi olarak verile

bilecek fonlann sm1rlanmas1 anlamma gelir. 

9o'h y11larda bankac1hk sisteminin saghkh i$lemesin in onilnde ciddi bir engel olarak duran bu meselenin 

gilnilmilzde a$1lm1$ oldugu (bu oran 2016'da % 13 seviyesine kadar gerilemi$tir), banka kaynaklarmm daha <;ok 

Uretimi te$vik edecek kanallara yonlendiri ldigi ifade edi lebilir. Diger taraftan menkul k1ymetlerin aktifler i<;inde

ki paymm dil$mesinde daha bUyilk etken olarak bankac1hk sektorUnUn h1zh bUyilmesi ve kamu bor<;lulugun

daki dU$U$ one <;1kmakta, ba$ta kamu bankalan olmak ilzere bankacihk sektorUnUn i<; bor<;lanmay1 finanse et

mekteki rolil devam etmektedir. 

Mevduat, istendiginde ya da belli bir vadede geri odenmek iizere bankalarca kabul edilen 
paralan ifade eder. Bir yandan ki§ilerin nakit varhklarmm giiven i\inde saklanmasma hizmet eden 
mevduat, diger yandan kazand1rd1g1 faiz ya da kar pay1 ile bir yatmm arac1 niteligi ta§ir. 

Tiirkiye'de mevduat, yatmm ara\larmdaki \e§itlenmeye ragmen, ki§isel varhk stokunun en 
biiyiik par\as1 olmaya devam etmektedir. Bu anlamda mevduatm geli§imi, iilkedeki tasarruf sto
kunun onemli bir gostergesi olarak deger kazanmaktad1r. Makro ol\ekte mevduat geli§imini 
onemli k1lan bir diger unsur ise vadesiz mevduatm bir odeme arac1 ozelligi sergilemesi ve kaydi 
para niteligi ta§1mas1d1r. 

1 995 y1lmdan giiniimiize tasarruf mevduatmda goriilen yilhk reel art!§ oranlan Grafik 
8.4'te verilmektedir. Ekonominin ini§li \1k1§h bir seyir izledigi 90'h y1llarda mevduat geli§iminin 
de dalgah goriiniim arz ettigi, ozellikle kriz sonras1 donemlerde ki§isel tasarruflarm erozyona ug
rad1g. gozlemlenmektedir . Buna kar§m 2003 sonras1 donem, reel mevduatm istikrarh bi\imde art
t1g1 ve bankac1hk sektorii i\in saglam bir kaynak tabanmm meydana geldigi bir zaman dilimini 
olu§turmaktad1r. Son on yilhk donemde reel mevduatlardaki yilhk art1§ oramnm % 5-15  arahgm
da seyrettigi goriilmektedir. 

Mevduatm toplam biiyiikliigiiniin yanmda, ortalama vadesi ve kompozisyonu da, hem ta
sarruf ah§kanhklan hem de finans sisteminin saghg1 a\1smdan izlenebilecek gostergelerdendir. 
Bankalarm mevduat olarak toplad1klan kaynag1 ekonomiye uzun vadeli kredi olarak geri kazan
d1rabilmeleri i\in ortalama mevduat vadesinin makul bir seviyede olu§mas1 gerekir. Reel sektoriin 
uzun vadeli kredi ihtiyacma kar§m tasarruf sahiplerinin k1sa vadeli mevduat1 tercih etmesi, ban
kac1hk sisteminin vade riski ile kar§I kar§1ya kalmas1 sonucunu doguracaktir. Mevduat vadeleri-
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GRAFiK 8.4 
Ytlhk Mevduat Art1,1 (%)  
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Kaynak: TCMB, TOIK. 

nin ge�mi§ten giiniimiize k1sahgmdan muzdarip olan Tiirkiye'de, bankalar ancak mevduat d1§1 di
ger kaynaklarla ortalama kaynak vadesini dengeleyebilmektedirler. 

Bankalarm aktif ve pasif yap1s1 arasmdaki uyumun bir diger boyutunu ise mevduat ve kre
dilerin para cinsine gore kompozisyonu olu§turur. Doviz iizerinden elde ettigi kaynag1 Tiirk Lira
s1 iizerinden kredi olarak kulland1ran ya da diger finansal ara�larla degerlendiren bir banka kur 
riskine maruz kalacaktu. Bankac1hk sektoriinde bu tiir bir uygulamanm yaygm olmas1 durumun
da ise kurlardaki dalgalanmalar bankac1hk krizine yol a�acak bir kmlganhk yaratabilir. 2001 kri
zine kadar yurt d1§mdan elde edilen fonlarm TL iizerinden kamuya kullandmlmas1 neticesinde 
yiiksek oranda kur riski ta§1makta olan bankac1hk sektorii, kriz sonrasmda ahnan tedbirlerle risk
lerini yonetilebilir seviyeye indirmi§tir. Giiniimiizde bankalarm a�1k pozisyonlan asgari seviyede 
tutulmakta, mevcut risklere kar§1 da tiirev ara�lar ile korunma saglanmaktadu. 

Bankac1hk sektoriiniin aktifleri i�indeki en onemli kalemi ise krediler olu§turur. Krediler 
�ok farkh §ekillerde s1mflandmlabilmekle birlikte iktisadi a�1dan en anlamh aynm kredileri tiike
tici kredileri ve ticari krediler olmak iizere iki ba§hkta incelemektir. 
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Tiiketici kredileri, gelecekte elde edecekleri gelire istinaden bireylere, tiiketimlerini ya da 
konut yatmmlanm finanse etmeleri amac1yla verilen kredilerdir. Tiiketici kredileri sayesinde bi
reyler gei;ici bir siire ii;in ki§isel gelirlerini a§an diizeyde satm alma giiciine kavu§makta, boylece 
kredi imkanlarmm geli§mesi tiiketim egilimini ve dolay1s1yla toplam talebi art1rarak iiretimi te§-
vik eden bir etki yaratmaktad1r. 

· 
Tiiketici kredilerindeki egilim, ekonomideki canhhga ili§kin beklentiler ii;in de bir gosterge 

niteligi ta§tr. Bireylerin bori;lanma egilimi daha ziyade gelirlerinin artt1g1 ve gelecek beklentileri
nin pozitif oldugu donemlerde belirgindir. Beklentilerin olumlu oldugu donerillerde hem tiiketici 
kredisi talebi hem de bankalarm kredi kulland1rma istegi artt§ gosterir. 

Kredi stokundaki biiyiime ekonomiye ivme kazandiran bir etki yaratsa da artan bireysel 
bori;luluk i;e§itli riskleri de beraberinde getirir. Bireylerin a§m bori;lu olmas1, hem bori;lann geri 
odenememesi riskini artmr, hem de ki§isel gelirin bir ktsmmm bori; geri odemesine tahsis edilme
sine ve harcanabilir gelirin dii§mesine yo! ai;ar. Kredi artt§t ya§arian donemlerde nas1l ki§iler gelir
lerinin iizerinde tiiketim yapma §ansma kavu§uyorsa, kredilerin geri odeme doneminde de ki§isel 
gelirin bir k1smmm kredi odemesi ii;in aynlmas1 soz konusu olacakt1r. Ozellikle tiiketici kredileri 
ii;inde en yiiksek faizli ve en riskli kredi niteligini ta§tyan kredi kart1 bori;lan (son odeme tarihin
de kapat1lma:yan bori;lar), hanehalklarmm finansal zay1fhgmm bir gostergesi olarak izlenebilecek 
gostergeler arasmdad1r. 

2000'li y1llarda Tiirkiye'de tiiketici kredisi kullammmda bir patlama ya§anmt§ olsa da, 
yiiksek gelirli biri;ok iilkeyle kar§1la§tmld1gmda Tiirkiye'de hanehalk1 bori;lulugunun hala dii§iik 
diizeyde kald1g1 goriilmektedir (bkz. Grafik 8.5 ) .  

Bankac1hk sektoriiniin kulland1rd1i?;t krediler ii;inde diger ana ba§hg1 ticari krediler olu§tu
rur. Ticari krediler, §irketlerin yatmm ve i§letme sermayesi ihtiyai;lanm kar§tlamak iizere, gele
cekte elde edecekleri gelir ve nakit ak1mma istinaden kulland1klan kredileri ifade eder. �irketler, 
faaliyetlerinin finansmanmda sermayelerinin yam s1ra ba§ta bankalardan ald1klan krediler olmak 
iizere diger i;e§itli kaynaklara yonelerek, faaliyetlerini, sermayelerinin izin verdigi sm1rlarm otesi
ne ta§tma imkamna kavu§maktadirlar.30 Bu anlamda ticari krediler, yatmm ve i§letme faaliyet
lerini te§vik ederek ekonomide iiretim artt§t yoniinde dogrudan etki yarat1r. (Tiiketici kredilerin
de bu etki, once tiiketimin te§vik edilerek artan talebin iiretimi canland1rmas1 §eklinde dolayh yol
dan geri;ekle§ir. ) 

Diger taraftan ticari kredilerde geni§leme, firmalarm iiretimi art1rmak, bankalarm ise kre
di vermek ii;in iktisadi iklimi uygun bulduklan §eklinde yorumlanarak pozitif bir sinyal olarak de
gerlendirilebilir. 

Ticari kredilerdeki kontrolsiiz bir artt§ ise ozellikle oz sermayenin yetersiz oldugu sektor-

30 Firmalarm faaliyetlerini finanse etmekte yogun olarak kulland1klan bir diger ara� ise mal ahmlanm vadeli olarak ger�ekle�
tirerek i� ortaklarmdan finansman saglamalar1d1r. Ozellikle KOBI niteligindeki, banka yoluyla finansmana ula�1m1 daha s1-
mrh i�letmeler, tedarik�ilerinden vadeli ahm yaparak i�letme ihtiya�lartm finanse etme yoluna gitmektedirler. Bu tiir finans
man (bilan�odaki ticari krediler hesabt) bir�ok firma i�in banka kredileri kadar onemli olsa da, piyasadaki banka d1�1 bor�
lan ol�ecek bir gostergemiz bulunmuyor. 
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GRAF1K 8.S 
S�mi� 'Olkeler i9Ji Hanehalki Bor�lulugunun Milli Gelire Oram (2014) 
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• Hanehalk1 borcunun milli gelire oram 

Kaynak: BIS. 

lerde geri donmeyen kredilerde art1§ riskini beraberinde getirecektir. Buna bagh olarak kredi sto
kundaki geni§leme, reel faiz oranlan, di§ ticaret geli§imi, biiyiime performans1, sektorel bor� ya
plSl, takipteki kredi oram gibi diger ba§hca gostergelerle birlikte anlam kazanmaktad1r. 

Bankac1hk sektoriine ili§kin istatistikler Bankac1hk Diizenleme ve Denetleme Kurumu (BD
DK),  Tiirkiye Bankalar Birligi (TBB) ve TCMB olmak iizere ii� farkh kurum tarafmdan yay1mlan
maktad1r. (Resmi istatistik Program1'na gore sorumlu kurulu§ BDDK'd1r . )  Dogrudan banka ka
y1tlarmdan derlenen bankac1hk sektoriine ili§kin veriler, dogruluk (accuracy) a�1smdan en giive
nilir makro iktisadi gostergeler arasmda sayilabilir. 

Bankac1hk verilerinin iktisadi analizde kullamlmasmda dikkat edilmesi gereken baz1 nok
talar §6yle siralanabilir: 

TBB verilerinde ve BDDK istatistiklerinin baz1larmda kat1hm bankalan hesaplamaya dahil 
edilmemektedir. Son donemde kat1hm bankalarmm toplam bankac1hk sektorii i�indeki paymm 
artt1g1 goz oniine almd1gmda kredi ve mevduat gibi ekonominin biitiinii i�in kritik biiyiikliiklerin 
analizinde kat1hm bankalanmn da degerlendirmeye kat1lmas1 dogru olacakt1r. 
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Oikkat edilmesi gereken bir diger nokta, yerle§iklik prensibine gore haz1rlanan TCMB ban
kac1hk istatistiklerinde, TBB ve BOOK verilerinin aksine, yurt i�inde faaliyet gosteren bankalarm 
yurt d1§1 §Ubelerinin i§lemlerinin istatistiklere dahil edilmemesidir.31 Tiirk bankalarmm yurt d1§1 
§Ubeler arac1hg1yla yapt1g1 i§lemler sektor i�inde onemli paya sahip oldugundan, bu kapsam far
k1, TCMB verileri ile TBB ve BOOK verileri arasmda farkhhk yaratmaktad1r. 

SERMA YE PiY ASASI iSTA TiSTiKLERi 
Sermaye piyasalan, orta ve uzun vadeli odiin� verilebilir fonlarm, tasarruf sahiplerinden dogru
dan yatmmcilara aktanlmasma imkan saglayan piyasalard1r. Sermaye piyasalan tasarruf sahiple
ri ile fon talep eden kurulu§lar arasmda dogrudan ili§ki kurulmas1m saglayarak tasarruflarm ya
tmma donii§mesinde banka gibi herhangi bir arac1 kullanma ihtiyac1m ortadan kald1rmakta, boy
lece yatmmc1lara yiiksek getirili yatmm ara�lan, firmalara ise alternatif bir finansman yontemi 
sunmaktad1r. Sermaye piyasalan, §irketlerin faaliyetlerini bor�lanma yerine ozkaynaklan ile fi
nanse etmesini te§vik ederek §irketlerin daha saghkh finansman yap1sma sahip olmasma da yar
d1mc1 olur. 

Tiirkiye'de borsamn tarihi 1 9. yiizy1la kadar gitmektedir.32 ilerleyen donemlerde yabanc1 
sermayenin yurt i�indeki ag1rhgmm azalmasma paralel olarak hisse ahm-sat1m faaliyetleri onemi
ni kaybetmi§, hisse senetlerinin bir yatmm arac1 olarak yaygm kabul gormesi ancak iMKB'nin 
1986'da kurulmasmdan sonraki donemde ger�ekle§mi§tir. Son otuz y1lhk zaman diliminde borsa
ya yonelik ilgi giderek artm1§ olmakla birlikte finansal kesim i�inde sermaye piyasalarmm paymm 
hila sm1rh oldugu ifade edilebilir. 

Sermaye piyasalarmm etkin �ah§t1gi bir iktisadi ortamda hisse degerlerinin ortalama diize
yi, gelecege ili§kin piyasa beklentisini yans1tan bir gosterge niteligi ta§1r. Sermaye piyasas1 kat1hm
cilan yatmmlanru, ba§ta karhhk olmak iizere §irket performanslarma ili§kin beklentilerine daya
narak yaparlar. Gelecekteki canhhk karhhg1 ve §irket degerlerini art1racagmdan, ekonomide bir 
canhhk beklentisi ta§1yan yatmmcilar bugiinden borsaya yatmm yaparak gelecekteki §irket deger 
art1§larmdan faydalanma yoluna gideceklerdir. Sermaye piyasalarmm bu ozelligi, borsa endeksle
rinin genelde oncii gostergeler kategorisinde degerlendirilmesine neden olmaktad1r. Sermaye piya
salanrun gii<;lii oldugu ve hisse sahipliginin tabana yay1ld1g1 ekonomilerde ise hisse degerlerindeki 
artl§ yalmz gelecek beklentilerini yans1tmakla kalmamakta, ki§isel servetin artt1g1 alg1sm1 yarata
rak tiiketim ve yannm talebini de pozitif yonde etkileyebilmektedir. Ozetlersek ulusal borsalarda
ki istikrarh yiikseli§ genelde ekonominin saghkh bir geli§im �izgisi takip ettigi §eklinde alg1lamr. 

Tiirkiye'de hisse senetlerine ili§kin sermaye piyasas1 gostergeleri, borsalan tek <;at1 altmda 
toplayan Borsa istanbul (BiST) tarafmdan haz1rlanmakta ve anhk olarak �e§itli mecralarda ya
y1mlanmaktad1r. Hisse senetlerindeki fiyat geli§imine ili§kin kullamc1lara sunulan altmi§a yakm 
endeks i<;inde genel kapsamh endeksler (ornegin BiST Tiim, BiST 30) ,  sektorel endeksler (ornegin 

31 TCMB (g). 
32 Fertekligil ( 1 993) .  
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BiST Banka, BiST Smai, BiST Madencilik) ve bolgesel endeksler (ornegin BiST Ankara, BiST De
nizli ) gibi farkh kapsamda pek �ok gosterge bulunmaktadir. Bunlar arasmda borsada en fazla i§
lem goren ve biiyiikliik olarak ba§ta gelen §irketlerin kapsand1g1 BiST 1 00 endeksi one �1kmakta, 
bu endeks faiz oram ve doviz kurlan ile birlikte medyada da en s1k yer verilen finansal gosterge
ler arasmda yer almaktad1r. 

Sirketlerin piyasa degerleri ile ekonominin canhhg1 ve biiyiime performans1 arasmdaki ya
km ili§ki, 2000 y1lmdan giiniimiize BiST 1 00 endeksi degerlerine yer verdigimiz Grafik 8 .6'dan da 
gozlenebilmektedir. istikrarh bir biiyiimenin sagland1g1 2002 y1lmdan 2007 y1lma kadar ge�en 
donemde, ge�ici dii§ii§ler ya§anmasma ragmen endeksteki genel egilim artI§ yoniinde olmu§tur. 
2007 sonundan itibaren ad1m ad1m yakla§an kiiresel krizle birlikte endeks h1zla dii§ii§e ge�mi§, 
§irket degerlerinin kriz oncesi seviyeye ula§mas1 ise ancak kriz sonrasmdaki h1zh biiyiimenin ar
dmdan 201 0  y1lmda miimkiin olabilmi§tir. Uzun donemli bir bak1§ a�1S1yla, endeks degerlerinin 
biiyiime performans1yla uyumlu seyrettigi ifade edilebilir. Ancak endekslerdeki hareketlerin eko
nominin temel dinamikleri kadar spekiilatif kararlardan da ciddi ol�iide etkilendigi goz oniine 
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ahndigmda, ozellikle sermaye piyasalarmm yeterli derinlige ula§mad1g1 Tiirkiye gibi iilkelerde, 
borsadaki k1sa donemli fiyat hareketlerinden iddiah sonu�lara ula§mak yamlt1c1 olacakt1r. 

MERKEZ BANKASI GOSTERGELERi 
Para politikasmm uygulay1c1S1 olarak merkez bankalarmm, parasal kesim ve daha geni§ bir pers
pektifte ekonominin geneli iizerinde etkisi biiyiiktiir. Merkez bankas1 i§lemlerinin ozeti niteligin
deki gostergeler, hem parasal kesimde ya§anan geli§melerin izlenmesinde, hem de para politikas1-
nm ekonominin geneli iizerinde yaratacagi etkinin takibinde yaygm olarak kullamhr. 

TCMB tarafmdan haz1rlanarak yay1mlanan TCMB Haftahk Vaziyeti ve TCMB Analitik 
Bilan�osu, Tiirkiye'de bu kapsamda ekonominin parasal yoniine ili§kin temel veri kaynaklandir. 
Bu gostergeler, TCMB'nin faaliyetleri ve bunlann ekonomiye etkilerine l§lk tutar. 

Merkez bankac1hgimn ge�mi§i yakla§1k ii� yiizy1l onceye dayanmakla birlikte merkez ban
kalan bugiinkii i§levlerini son yiizy1lda iktisadi anlay1§ ve bankac1hk sektoriinde ya§anan degi§im 
sonucunda kazanm1§lard1r. Ekonominin yap1sma ve parasal sistemin ozelliklerine gore farkh �a
h§ma prensipleriyle faaliyet gosterseler de, giiniimiizde her ekonomide, kendisine verilmi§ gorev
leri yerine getirmek iizere bir merkez bankas1 bulunmaktadir.33 Uygulamalardaki �e§itliligin bir 
sonucu olarak, merkez bankasmm bir tammm1 yapmak yerine giiniimiizde merkez bankalarmm 
iistlendigi i§levlere, kulland1g1 ara�lara ve ekonomiye olan etkilerine k1saca goz atmak, merkez 
bankac1hginm anlamm1 ortaya koymakta daha aydmlat1c1 olacakt1r. 

Merkez bankac1hgmm tarihsel olarak banknot ihra� etme imtiyazmm tek elde toplanmas1 
ile ortaya �1kt1g1 ifade edilebilir ki giiniimiizde de s1radan bir vatanda§m merkez bankas1yla dog
rudan ili§kisi ancak cebinde ta§1d1g1 banknotlarla sm1rhd1r. Merkez bankas1 para �1karma imtiya
z1 sayesinde, hem maliyetsizce biiyiik miktarda kaynak yaratma, hem de para politikas1 yoluyla 
ekonominin temel degi§kenlerini etkileme giiciine sahiptir. 

Bununla birlikte, bir yabanc1 para biriminin yasal odeme arac1 olarak kullamld1g1 iilkeler 
(omegin ABO Dolannm kullamld1g1 Ekvador) ya da para �1karm;i yetkisinin iilkeler iistii bir ku
ruma devredildigi iilkelerde de (omegin Avro bolgesi iilkeleri) merkez bankalan faaliyet gosterdi
ginden, merkez bankalar1m para �1karma imtiyaz1 iizerinden tammlamak yeterli degildir. Bu �er
�evede merkez bankalarma yiiklenen diger baz1 gorevler §oyle siralanabilir: 

Merkez bankalarmm temel fonksiyonlan arasmda ilk olarak hiikiimetlere bankac1hk hiz
meti vermek zikredilebilir. Hiikiimetler nakit varhklanm merkez bankasmda mevduat olarak mu
hafaza edebilmekte, odeme ve tahsilatlanm da yine merkez bankalan iizerinden ger�ekle§tirebil
mektedirler. Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Kanunu da TCMB'yi hiikiimetin mali ve eko
nomik rnii§aviri, mali ajam ve haznedan olarak nitelendirir.34 Bu gorevin bir uzant1s1 olarak ka
munun resmi doviz rezervleri de genellikle merkez bankalan tarafmdan yonetilir. 

33 Hawkins (2003 ), Ard1� (2004), s. 1 97-2 1 7. 
34 1 2 1 1 say1h Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Kanunu madde 4. 

Gelirlerin toplanmas1 ya da harcamalarm yap1lmas1 daha �ok T.C. Ziraat Bankas1'ndaki hesaplardan gen;ekle§tirildigin
den, fiiliyatta TCMB devletin haznedarhg1 gorevini T.C. Ziraat Bankasi ile payla§maktad1r. 
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Daha onemlisi merkez bankalan, hazine dt§mda ticari bankalara da bankac1hk hizmeti ve
rir. Zaman zaman bankalarm bankas1 olarak da nitelenen merkez bankalan, bir yandan ticari 
bankalarm ihtiyat amac1yla ya da kanuni zorunluluk nedeniyle tuttuklan rezervlerini muhafaza 
ederken diger yandan ihtiya� duyulan noktada bankalara �e§itli yontemlerle kaynak temin eder
ler. Ornegin bir banka giin sonunda yiikiimliiliigii kar§1hgmda ihtiya� duydugu fonlan diger ban
kalardan saglayam1yorsa, merkez bankas1, son kredi mercii olma niteligine binaen piyasaya dahil 
olarak ihtiyac1 olan bankaya likidite saglar. Bu fonksiyon, bankac1hk sisteminin ve daha geni§ bir 
bak1§ a�1S1yla ekonominin saghkh i§lemesi i�in kritik onemdedir. 

Bunlara ilave olarak her bankanm merkez bankasmda hesabmm bulunmas1, merkez ban
kalanm dogal takas merkezleri haline getirmektedir. Merkez bankalan para transferini kolayla§
tiracak sistemler kurarak bankac1hk sektoriine onemli bir hizmet sunmaktadir. Bunun Tiirki
ye'deki ba§hca ornegini TCMB tarafmdan i§letilmekte olan EFT sistemi olu§turur. 

Para �1karma tekeline ve s1mrs1z kredi verme giiciine sahip olmalan merkez bankalanm pa
ra politikasmm da dogal uygulay1c1s1 konumuna yerle§tirmektedir. Merkez bankalarmm bu poli
tika arac1m oncelikle fiyat istikranm saglamak iizere kullanmas1 gerektigi yerle§mi§ bir dii§iince
dir. Bununla birlikte uygulamada merkez bankalarmm kur istikran, kamu bor�lanmasmm kolay
la§tmlmas1, yatmmlarm te§viki, istihdamm desteklenmesi gibi ilave hedefleri de gozetmeleri soz 
konusu olabilmektedir. Tiirkiye'de TCMB Kanunu'nun 4. maddesi, bir yandan Bankanm temel 
amacmm fiyat istikranm saglamak oldugunu belirtirken, diger yandan fiyat istikranm saglama 
amac1 ile �eli§memek kayd1yla hiikiimetin biiyiime ve istihdam politikalanm desteklemeyi de ban
kamn gorevleri arasmda saymaktad1r. 

Merkez bankalan bu agir gorevlerin yerine getirilmesinde birtak1m gii�lii politika ara�lan 
ile donatdm1§lard1r ki bunlar arasmda ozellikle a�tk piyasa i�lemleri, faiz kararlart, doviz muda
haleleri ve zorunlu kar�tltklarda degi�iklikler one �1krriaktad1r. 

A�1k piyasa i§lemleri, piyasaya etki etmede saglad1gi esneklik avantaj 1yla, merkez bankala
nnm en yaygm ve etkin kulland1gi politika arac1d1r. A�1k piyasa i§lemleri, para arzmm ve ekono
minin likiditesinin diizenlenmesi amac1yla merkez bankasmm piyasadaki ba§hca aktorlerle tahvil, 
bono gibi menkul k1ymet ahm ve sat1m i§lemleri ya da bu menkul k1ymetlere dayah repo - ters re
po gibi �e§itli finansal i§lemler ger�ekle§tirmesi olarak tammlanabilir. Olkemizde de TCMB biin
yesinde te§kilatlanm1§ A�1k Piyasa 1§lemleri ve Para Piyasas1 Miidiirliikleri tarafmdan, TCMB Ka
nunu'nun 52. maddesine dayanarak, para politikas1 hedefleri �er�evesinde, para arzmm ve eko
nominin likiditesinin daha etkin bir §ekilde diizenlenmesi amac1yla, bankalar ve se�ilmi§ arac1 ku
rumlarla �e§itli a�1k piyasa i§lemleri yapdmaktadir. A�1k piyasa i§lemleri kapsammda degerlendi
rilebilecek i§lemler §U §ekilde s1ralanabilir: 

- Menkul k1ymet kesin ahm 
- Menkul k1ymet kesin sat1m 
- Geri sat1m vaadiyle ahm 
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Geri ahm vaadiyle sat1m 
Depo (vadeli mevduat) ahm sat1m1 
Likidite senedi ihrac1 
Bankalararas1 para piyasas1 i§lemleri 

Piyasalarda siirekli ve kahc1 bir likidite yetersizligi bulunmas1 durumunda TCMB'nin ata
cag1 muhtemel ad1m, menkul k1ymet satm alarak piyasaya Tiirk Liras1 siirmek olacakt1r. TCMB 
bir banka ya da arac1 kurumdan menkul k1ymet satm ald1gmda kar§1hgm� Tiirk Liras1 olarak ode
mekte, boylece piyasaya likidite saglam1§ olmaktad1r. Diger taraftan piyasada kahc1 bir likidite 
fazlahgi var ise, TCMB menkul k1ymet sat1§1 yoluyla fazla Tiirk Lirasm1 geri crekerek bankalara
ras1 para piyasasmm daha saghkh i§lemesine yard1mc1 olur. 

Piyasadaki likidite s1kmt1smm ya da likidite fazlasmm geerici oldugu dii§ilniiliiyorsa, kesin 
ahm ya da sat1m yapmak yerine, piyasaya repo/ters repo i§lemleriyle miidahale etmek tercih edi
lebilir.35 Bu yontemle piyasaya siiriilen para, repo vadesi doldugunda tekrar piyasadan erekilmi§ 
olur. Yine piyasadaki likidite fazlahgimn geerici olacagi, ornegin ilerleyen donemde bankalarm da
ha fazla kredi kulland1racag1 dii§iiniiliiyorsa, piyasadaki fazla Tiirk Liras1, menkul k1ymet kesin 
sat1m1 yerine geri ahm vaadiyle sat1§ i§lemi yoluyla erekilebilir. 

Merkez bankasmm bankalardan vadeli mevduat kabul etmesini ifade eden depo i§lemleri 
aer1k piyasa i§lemleri kapsammda degerlendirilebilecek bir diger faaliyettir. Bir bankanm Tiirk Li
ras1 mevduat1m TCMB'de vadeli olarak tutmas1, piyasadaki fazla Tiirk Liras1'nm bir siire icrin 
bloke edilmesi anlamma gelir. 

Merkez bankalarmm aer1k piyasa i§lemleri baglammda piyasaya miidahalesinin bir diger yo
lu ise likidite senetleridir. Merkez bankasmm er1kard1gi bir borer senedi olan likidite senedi bankala
ra sanld1ginda piyasadaki para miktannm azalmas1 sonucunu dogurmakta, senedin vadesi geldigin
de ise aym miktarda para tekrar piyasaya verilmi§ olmaktadir. Likidite senedi er1karmak, merkez 
bankalarma kamu borer senedine ihtiyaer duymadan aer1k piyasa i§lemi gererekle§tirme imkam saglar. 

Son olarak aerik piyasa i§lemleri kapsammda TCMB politikalarmm uygulanmasmda erok 
onemli bir diger kanal bankalararas1 para piyasas1 i§lemleridir. Tiirkiye'de bankalararas1 para pi-

35 Repo (repurchase agreement), geri ahm vaadiyle yap1lan satlm anla§mas1m ifade eder. Repo i§leminde taraflardan biri, i§lem 
giinii elindeki menkul k1ymeti satarken, satt1g1 menkul k1ymeti, ileride belirli bir tarihte (omegin bir hafta sonra), i§lem giinii 

belirlenen fiyattan geri almay1 taahhiit eder. Bona mukabil kar§I taraf da i§lem giinii satm ald1g1 menkul k1ymeti, vade tari

hinde geri satmay1 taahhiit eder. Bu i§lemde geri alma taahhiidiiyle sat•§ yapan tarafm yapt1jll i§lem repo, geri satma taahhii
diiyle ahm yapan tarafm yapt1g1 i§lem ise ters repo olarak adlandmhr. Diger bir ifadeyle, bir taraf i�in repo niteligindeki i§
lem, kar§1 taraf i�in ters repodur. Aslmda repo bir ahm sat1mdan �ok, bir menkul k1ymetin teminat gosterilmesi kar§ihgmda 
ger�kle§Cn k1sa siireli bir bor�lanma i§lemi niteligi ta§1makta, repo yapan taraf, elindeki menkul k 1ymet kar§ihgmda k1sa sii
reli bor�lanma imkamna kavu§maktad1r. 

Piyasada kullamlan repo/ters repo tabirleri bankalarm ald1g1 pozisyona gore adlandmld1jllndan kullamlan ifadeler za

man zaman yanh§ anlamaya neden olabilmektedir. Bir bankanm TCMB ile geri ahm vaadi ile menkul k1ymet satlm anla§ma
s1 yapmas1, yani bankanm repo, TCMB'nin ters repo yapmas1 piyasada "repo i§lemi"  olarak adlandmhr. Ote yandan bir ban
ka mii§terisiyle repo yapt1gmda, aslmda banka mii§terisi olan ger�ek ya da tiizel ki§i de ters repo yap1yor olmaktad1r. Ancak 
piyasada bu i§lem de banka goziiyle degerlendirilmekte ve yine repo olarak adlandmlmaktad1r. (Halbuki bu durumda ban
ka mii§terisi olan geri,;ek ya da tiizel ki§i ters repo yapm1§t1r.) 



para, bankacll1k ve finans 379 

yasas1, sistemdeki likiditenin bankalar arasmda dag1hmma yard1mc1 olmak ve kaynaklarm daha et
kin bir §ekilde kullamlmasm1 saglamak amac1yla 1 986 yilmda kurulmu§tur.36 TCMB btinyesinde 
faaliyet gosteren bu piyasada, nakit fazlas1 ya da eksigi bulunan bankalar kar§ila§arak kendi ara
larmda anla§tiklan faiz oram tizerinden kisa vadeli bor� verme i§lemleri ger�ekle§tirirler. Bankala
raras1 para piyasasmdaki i§lemler sonucunda bir banka fon ihtiyacm1 kar§1larken diger banka fon 
fazlas1m faiz kar§1hgmda degerlendirme imkam bulur. i§lem sonucunda bir bankanm merkez ban
kasmdaki hesab1 artarken, diger bir bankamn merkez bankasmdaki hesab1 aym oranda azald1gi 
i�in sistemdeki para stokunda bir degi§im olmaz. Bununla birlikte bankalar, fon ihtiya�lan olmas1 
halinde, limitleriyle smirh olmak tizere teminat kar§1hgmda TCMB'den bor� verme faiz oram tize
rinden bor�lanabilmekte, fon fazlalan bulunmas1 halinde ise limitsiz olarak bor�lanma faizi tizerin
den TCMB'ye bor� verebilmektedirler. TCMB'nin diger bankalarla yapt1g1 bu i§lemler para arzm1 
da etkilemesiyle, bankalarm kendi aralarmda yapt1gi para piyasas1 i§lemlerinden aynhr. 

Merkez bankasmm bankalararas1 para piyasasmda uygulamak tizere ilan ettigi bor� alma 
ve verme faiz oranlan, a�1k piyasa i§lemlerinin yam sira bir diger onemli politika arac1d1r. Banka
lararas1 para piyasasmda olu§an faizin TCMB'nin a�1klad1gi bor� alma faizinin altma dti§mesi ha
linde, bankalar diger bankalar yerine TCMB'ye bor� vermeyi tercih edeceginden, bu piyasadaki 
faiz oranlan TCMB'nin bor� alma faizi seviyesinin altma dti§mez. Buna kar§1hk faiz orammn 
TCMB'nin bor� verme faizinin tizerine �1kmas1 halinde, fon ihtiyac1 i�indeki bankalar diger ban
kalar yerine TCMB'den bor� almay1 tercih edeceginden faizler her zaman bu smmn altmda ger
�ekle§ir. Bu mekanizma sayesinde merkez bankalan, �ogu zaman i§lem yapmaya gerek kalmadan, 
yalmzca faiz oranlanm ilan ederek piyasadaki k1sa donemli faizleri belirleyebilirler. 

Halihaz1rda Ttirkiye'de TCMB tarafmdan gecelik bor� alma/verme, ge� likidite penceresi 
bor� alma/verme ve 1 hafta repo ihalesi bor� verme faiz oranlan olmak tizere politika uygulama
lannda kullamlabilecek farkh faiz oranlan a�1klanmaktad1r. Bunlar arasmda haftahk repo ihale
si faizi, 2010 y1h Haziran aymdan bu yana TCMB tarafmdan politik::i faizi olarak kullamlmakta
d1r. Sistemin ihtiyac1 olan likiditenin �ogu haftahk olarak a�1lan repo ihalesiyle sagland1gmdan, 
olagantistti donemler d1§mda, bankalarm bankalararas1 para piyasasmda yapt1klan gtinltik i§lem
lerdeki faiz oram politika faizine yakm seyretmektedir.37 

Gecelik bor� alma ve verme oranlan, TCMB'nin bankalararas1 para piyasasmda gecelik i§
lemler i�in uygulad1gi faiz oranland1r. Haftahk repo ihaleleri d1§mda, gtinltik olarak likidite ihti
yac1 duyan bankalara, gecelik bor� verme faiz oranmdan da rezerv saglanabilmektedir. K1sa va
dede bankalararas1 para piyasasmdaki faiz oranlan, bu bor� alma ve bor� verme faiz oranlarmm 
arasmda olu§ur.38 

36 Yigit (2002). 
Bankalar, BIST biinyesindeki Bankalararas1 Repo·Ters Repo Pazan'nda da kar§thkh i§lemler ger,.ekle§tirebilmektedirler. 

37 Son donemlerde TCMB'nin piyasay1 daha '>ok ge'> likidite penceresi iizerinden fonlad1g.m ilave etmeliyiz. 
38 Bu arahk faiz koridoru olarak adlandmhyor. Piyasada likidite fazlas1 olmas1 ve TCMB'nin net bor,.lamc1 olmas1 halinde bor'> 

alma faiz oram, piyasada likidite s1k111khg1 olmas1 ve TCMB'nin net bor'> verici olmas1 halinde ise bor'> verme faiz oram onem 
kazamr. 
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Bu noktaya kadar k1saca iizerinde durdugumuz a�1k piyasa i§lemleri ve faiz politikas1 as
lmda iki ayn politika arac1 olarak degil, tek bir politikanm farkh uygulama kanallan olarak de
gerlendirilebilir, zira bir merkez bankasmm hem faiz oramm hem de piyasadaki para miktanm 
kontrol etmesi miimkiin degildir. Bu anlamda merkez bankasmm oniinde miktar hedefleri belir
leyerek faizlerin olu§masm1 piyasaya b1rakmak ya da faiz oramm belirleyerek para miktarmm pi
yasa §artlarmca belirlenmesine izin vermek olmak iizere iki se�enek bulunur. Politika arac1 olarak 
faizler kullamhyorsa, belirlenen faizin piyasada ge�erli olabilmesi i�in piyasanm ihtiyac1 olan liki
ditenin temin edilmesi gerekecek ve bu durumda para miktan piyasa ihtiya�larma gore belirlen
mi§ olacakt1r. Diger taraftan politika arac1 olarak parasal hedefler belirlenmi§se, piyasanm para 
talebine gore, bu sefer faiz oram piyasada §ekillenecektir.39 

Merkez bankalarmm hede.flerine ula§makta kulland1klan bir diger politika arac1 olarak, 
doviz piyasasmda yapt1klan i§lemler zikredilebilir. Tiirkiye'de TCMB, kamunun doviz rezervinin 
yonetimiyle sorumlu kurulu§ olarak hedefleri �er�evesinde doviz piyasalarma miidahale edebil
mektedir. TCMB'nin doviz satmas1 piyasadaki doviz miktanm artmrken Turk Liras1 miktanm 
dii§iirmekte, boylece doviz kurunda dii§ii§ ve faiz oramnda art1§ olmak iizere ikili bir etki yarat
maktad1r. TCMB tarafmdan ger�ekle§tirilen doviz ahmmm etkisi ise tam ters yonde olur.40 

Son olarak merkez bankalan zorunlu kaq1hk oranlanm da bir politika arac1 olarak kul
lanabilmektedirler. Zorunlu kar§1hklar, bankalarm zorunlu kar§1hga tabi yiikiimliiliikleri iize
rinden hesaplayarak ihtiyat amac1yla TCMB'deki kar§1hk hesaplarmda tutmak mecburiyetinde 
olduklan mevduatlan ifade eder.111 Bu hesaplar aslen bankalarm likidite s1kmt1sma dii§mesini 
engellemek iizere ihtiyaten tutulan bir rezerv niteligi ta§ISa da, merkez bankalarmca belirlenen 
zorunlu kar§ihk oranlan, piyasadaki kredi hacmini ve dolay1S1yla para amm etkilemek i�in bir 
politika arac1 i§levi de gormektedir. Zorunlu kar§1hk oranmm yiikseltilmesi, bankalarm kaynak
larmm daha kii�iik bir boliimiinii kredi kullandumaya yonlendirebilecegi anlamma gelir ki bu 
durum ticari bankalarm para yaratma giiciinii azalt1r. Kar§ihk oranmm dii§iiriilmesi ise ters yon
de etki yapar. 

Yukanda malanan politikalar giiniimiiz merkez bankac1hgmda kullamlan ba§hca yontem
ler olmakla birlikte tarihsel siire�te merkez bankalarmm daha farkh i§levler yerine getirdigi ve da
ha ba§ka yontemler kulland1g1 orneklere de rastlanmaktad1r. Ornegin bankalarm iskonto ettikle
ri senetlerin merkez bankas1 tarafmdan reeskonta tabi tutularak bu senetler kar§1hg1 bankalara 
kredi kullandmlmas1, para stokunu art1rmak i�in kullamlabilen bir yontemdir. 

39 Giiniimiiz merkez bankac1hgmda dogrudan parasal biiyiikliikleri hedeflemek yerine kisa vadeli faiz oranlarm1 kullanmak ter· 
cih edilmektedir. Merkez bankalan faiz kararlan yoluyla piyasadaki diger k1sa vadeli faizleri etkileyebilmekte, piyasadaki fa
izler ise �§itli aktanm mekanizmalar1 yoluyla toplam talep ve genel fiyat diizeyi iizerinde etkili olmaktad1r. 

llO TCMB'ce gei;mi§te kullamlm1§ bir diger politika arac1 zorunlu devir oranland1r. Bu sistemde devlet diiviz kazanc1 olan ki§i

lere, kazand1klan diivizin belirli bir oramm yine belirlenen diiviz kuru iizerinden merkez bankasma satma zorunlulugu geti

rir. Bu oranda yap1lacak degi§iklik diiviz piyasasm1 da etkiler. 
111 1 994 y1hna kadar zorunlu kaq1hk yalmz mevduat i<,;in uygulanmaktayd1. Bankalarm mevduat d1§1 kaynaklara yiinelmeleri 

iizerine bu tarihte kaq1hga tabi pasif tabam geni§letilmi§tir. 
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Ge�mi§te merkez bankalarmm kamu harcamalarmm finansmam i�in de gorevlendirildigi 
donemler olmu§tur. Ancak hazineye kredi kullandirmak, kamuya kaynak yaratmamn yanmda pi
yasaya para siiriilmesi anlamma da gelir. Bu uygulamanm yaratt1& enflasyonist etki ise merkez 
bankalarmm ana hedefi olan fiyat istikran ile �eli§ki yarat1r. Tiirkiye'de ge�mi§te k1sa vadeli 
avans ad1 altmda yiiriitiilen bu uygulama 2001 y1lmda yap1lan diizenlemeyle kaldmlarak 
TCMB'nin Hazine'ye dogrudan kredi kulland1rmas1 yasaklanm1§t1r. Bununla birlikte TCMB a�1k 
piyasa i§lemleri kapsammda kamu bor� senetlerinin ikinci el piyasalarda ahm sat1m1m yapabil
mekte ve kendi adma bir bor�lanma senedi portfoyii ta§1yabilmektedir. Bu portfoy biit�enin fi
nansmam i�in kamuya kaynak saglamaktan �ok a�1k piyasa i§lemlerinin ger�ekle§tirilebilmesi 
amacma yonelik olarak tutuldugundan, bu uygulamamn enflasyonu negatif etkileyecek bir poli
tika oldugu ileri siiriilemez. 

Giiniimiizde bankalarm gozetim ve denetiminin bag1ms1z kurulu§larca yiiriitiilmesi yaygm
la§ffil§ olmakla birlikte ge�mi§te merkez bankalarma bankac1hk sistemine yonelik �e§itli yetkiler 
de verilmi§ oldugunu goriiyoruz. Bu baglamda ge�mi§te merkez bankalarmm, dogrudan kredi s1-
mrlamas1 getirerek ya da faiz oranlanm belirleyerek bankac1hk kanahyla ekonomiyi etkilemeye 
�ah§t1g1, bankac1hk iizerindeki yetkilerini bir politika arac1 olarak kulland1g1 durumlara da rast
lanmaktadir. Mevcutta ag1rhk kazanan uygulama ise, bankalar ve finansal piyasalann, bag1ms1z 
kurum ve kurulu§lar gozetiminde faaliyet gostermesi yoniinde geli§tiginden, merkez bankalarmm 
bankac1hk kanahyla uygulayabilecegi politikalar sm1rhd1r.42 

Merkez bankas1 gostergeleri, para politikalan ile mali sistemin kar§ihkh etkile§imi sonu
cunda §ekillenen ekonominin parasal yoniine ili§kin ba§hca veri kaynag1m1Z1 olu§turur.43 Tiirki
ye'de de merkez bankas1 i§lemleri, para arzmm olu§um siireci ve bunlarm ekonomiye etkisi, 
TCMB tarafmdan haz1rlanan "haftahk vaziyet" ve "analitik bilan�o" arac1hg1yla izlenebilmekte, 
TCMB'nin hangi politika ara�lanm kullanarak, hangi biiyiikliikleri ve ne yonde etkiledigi bu tab
lolarda yer alan gostergeler yard1m1yla analiz edilebilmektedir. Haftahk vaziyet TCMB'nin mev
cut pozisyonunun kapsamh ve ayrmt1h bir tablosunu �izerken, analitik bilan�o, TCMB hesapla
nnm sadele§tirilmi§ ve iktisat�1lann ilgisini �ekmeyecek aynntdardan armdmlm1§ bir ozetini ve
rir. Analitik bilan�o, vaziyet hesaplarmm ayrmt1larmda bogulmadan, TCMB'nin politika uygula
masm1 analiz etmemize olanak saglamasmm yamnda, giinliik olarak yay1mlanmas1yla da haftahk 
vaziyete gore kullamc1lann daha fazla ilgisini �ekmektedir. 

Merkez bankalan herhangi bir ticari kurumdan farkh olarak kar elde etmek yerine fiyat is
tikranm ya da finansal istikran saglamak gibi kamusal gorevler iistlendiklerinden, bu kurulu§la
rm i§lemlerinin kaydedilmesi ve hesaplanmn anlamlandmlmas1 farkh yontemler gerektirir. A§a
g1da once haftahk vaziyet hesaplanm, daha sonra bu hesaplar kullamlarak analitik bilan�onun 
nasd elde edildigini inceleyecegiz. Son olarak da analitik bilan�o kalemleri ile bu kalemleri etkile
yecek i§lemler iizerinde duracag1z. 

42 Merkez bankalarmm bir diger politika arac1 olarak sozle yonlendirme zikredilebilir (bkz. Binal Y1lmaz - Kahveci (2014) ) .  
lf3 Altmkemer ve digerleri ( 1 990). 
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Haftahk V aziyet 
Haftahk olarak diizenlenerek yayunlanan haftahk vaziyet, TCMB'nin ba§hca muhasebe hesaplanmn 
dokiimiinii veren, banka varhklanrun tablonun aktif ba§hgmda, banka yiikiimliiliikleri ile ozkaynak
larmm ise pasif ba§hSi altmda gosterildigi, diger ticari bilan�olarm dayand1gi genel kabul gormii§ mu
hasebe ilkelerine uygun olarak haz1rlanan bir finansal tablodur. Bu nitelikleriyle haftahk vaziyet, §e
kil ve i�erik itibanyla k1smen herhangi bir §irketin bilan�osu ya da mizamna benzetilebilir. 

Aktif ve pasif ba§hklan altmdaki vaziyet kalemleri ile 27.07.2016  tarihi itibanyla haftahk 
vaziyet hesaplarmm ald1g1 degerlere Tablo 8.3 'te yer verilmektedir. 

TABLO S.3 
27.07.2016 Tarihli Merkez Bankasi Vaziyeti (bin TL) 

A 1. Altm 
A 1 . 1  Uluslararas1 standartta olan YP 

A 2. Y abanc1 para banknotlar YP 

A 3. Yurt d1§1 bankalar YP 
A 3 . 1  YP menkul k1ymetler 
A 3.2 Mevduat YP 
A 3.3 Diger YP 

A 4. Rezerv dilimi pozisyonu YP 
A 5. Menkul k1ymetler TL 

A 5 . 1  Devlet i1¥ bor-.lanma senetleri TL 
A 5.2 Diger TL 

A 5. Menkul k1ymetler YP 
A 5.1  Devlet i1¥ bor-.lanma senetleri YP 
A 5.2 Diger YP 

A 6. Para politikas1 i§lemlerinden alacaklar TL 
A 6 .1  Af¥1k piyasa i§lemleri TL 
A 6.2 Bankalararas1 para piyasas1 i§lemleri TL 
A 6.3 Diger TL 

A 6. Para politikas1 i§lemlerinden alacaklar YP 
A 6.3 Diger YP 

A 7. Yurt i1¥i bankalar TL 

A 7. Yurt i1¥i bankalar YP 

A 8.  Krediler TL 
A 8 . 1  i-. krediler TL 

A 8 . 1 . 1  Reeskont kredileri TL 
A 8 . 1 .2 Diger krediler TL 

A 8.2 Di§ Krediler TL 

A 8. Krediler YP 
A 8 . 1  t,. krediler YP 

A 8 . 1 . 1  Reeskont kredileri YP 
A 8 . 1 .2 Diger krediler YP 

A 8.2 Di§ krediler YP 

59.702.375 
59.702.375 

3.926.095 

297.05 1 .402 
240.644.560 

1 6.263.765 
40.143.077 

473.700 

9.756.979 
9.409. 141 

347.838 

0 
0 
0 

1 1 1 .01 6.369 
97.961 .857 
13 .054.5 12 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

26.858.736 
26.83 1 .400 
26.83 1 .400 

0 
27.336 



A 9. t§tiraklar n 

A 9. l§tirakler YP 

A 10.  SDR tahsilat1 nedeniyle hazine yiikiirnliiliigii 

A 1 1 .  Duran varhklar (net) 

A 12.  Takipteki alacaklar (net) 
A 12.1  Takipteki alacaklar n 
A 12.2 Takipteki alacaklar YP 
A 12.3 Takipteki alacaklar kar§1hg1 (-) TI, 

A 13 .  Ertelenmi§ vergi varhgi 

A 14. Degerleme hesab1 

A 15 .  Donem zarar1 

A 16 .  Diger aktifler TI, 
A 16 .1  Uluslararas1 standartta olmayan alnn TI, 
A 1 6.2 Madeni para 
A 16.3 Gelir tahakkuklan n 
A 16.4 Diger n 

A 16 .  Diger aktifler YP 
A 1 6.3 Gelir tahakkuklan YP 
A 1 6.4 Diger YP 

A 1 7. G�mi§ y11lar zaran 

Toplam aktif n 

Toplam aktif YP 

Toplam aktif 

P 1. Tedaviildeki banknotlar 

P 2. Para politikas1 i§lemlerinden bor�lar TI, 
P 2.1 A�1k piyasa i§lernleri · 
P 2.2 Bankalararas1 para piyasas1 i§lemleri 
P 2.3 Likidite senetleri 
P 2.4 Diger n 

P 2. Para politikas1 i§lernlerinden bor�lar YP 
P 2.4 Diger YP 

P 3. MEVDUAT n 
P 3 .1  Kamu sektorii mevduan TI, 

P 3 . 1 . 1  Hazine, gene! ve ozel biit�eli idareler n 
P 3 . 1 .2 Diger TI, 

P 3.2 Bankac1hk sektorii mevduat1 TI, 
P 3.2.1 Yurt i�i bankalar TL 
P 3.2.2 Yurt d1§1 bankalar n 
p 3.2.3 Zorunlu kar§lhklar bloke hesab1 n 

P 3.2.3 . 1  Nakit n 
P 3.2.3.2 Altm TL 

P 3.2.4 Diger n 
P 3.3 Diger mevduat n 

p 3.3 .1  ·�i dovizleri n 
P 3.3.2 Uluslararas1 kurulu§lar TL 
P 3.3.3 Fonlar TL 
P 3.3.4 Diger n 
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0 

777.844 

4.500.013 

667.099 

0 
0 

4.638.336 
-4.638.336 

9.707 

0 

0 

1 . 828.537 
412.156 

66.765 
27.922 

1 .321 .695 

3.855 
0 

3.855 

0 

1 1 8.640.356 

397.932.356 

51 6.572.712 

122.348.004 

27.8 17  
0 

27.817  
0 
0 

0 
0 

51 .290.625 
24.939.849 
24.937.558 

2.291 
25.703.717 
25.697.761 

5.291 
0 
0 
0 

665 
647.059 

0 
5 1 .539 

1 05.241 
490.280 
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P 3. Mevduat YP 
P 3.1 Kamu sektorii mevduatt YP 

P 3 . 1 . 1  Hazine, genel ve ozel bii�eli idareler YP 
P 3. 1 .2 Diger YP 

P 3.2 Bankac1hk sektorii mevduatt YP 
P 3.2.1 Yurt i�i bankalar YP 
P 3.2.2 Yurt dt§I bankalar YP 
P 3.2.3 Zorunlu kar§thklar bloke hesab1 YP 

P 3.2.3 . 1  Nakit YP 
P 3.2.3.2 Altm YP 

P 3.2.4 Diger YP 
P 3.3 Diger mevduat YP 

P 3.3 .1  iKi dovizleri YP 
P 3.3.2 Uluslararas1 kurulu§lar YP 
P 3.3.3 Fonlar YP 
P 3.3.4 Diger YP 

P 4. Yurt dt§I bankalar TL 
P 4. Yurt dt§I bankalar YP 

P 5. Rezerv dilimi imkam YP 

P 6. SOR tahsilat1 YP 

P 7. Vergi yiikiimliiliigii TL 
P 7 .1 Odenecek vergiler TL 
P 7.2 Ertelenmi§ vergi yiikiimliiliigii TL 

P 8. Kaq1hklar TL 

P 9. Sermaye ve ihtiyat ak�esi TL 
P 9.1  Odenmi§ sermaye TL 
P 9.2 Sermaye enflasyon diizeltme fark1 TL 
P 9.3 ihtiyat ak�esi TL 

P 1 0. Degerleme hesab1 TL 

P 1 1 .  Donem kar1 TL 
P 12.  Diger pasifler TL 

P 12 .1  Hazine alttnlan TL 
P 12.2 Akreditifler TL 
P 12.3 Alman krediler TL 
P 1 2.4 Gider tahakkuklan TL 
P 12.5 Diger TL 

P 12.  Diger pasifler YP 
P 1 2.2 Akreditifler YP 
P 12.3 Alman krediler YP 
P 12.4 Gider tahakkuklar1 YP 
P 12.5 Diger YP 

Toplam pasif TL 

Toplam pasif YP 

Toplam pasif 

Kaynak: TCMB. 

272.425.570 
1 5.977.252 
1 5.970.761 

6.490 
251 .605.544 

35.81 9.042 
0 

2 1 5.786.503 
1 7 1 . 142.629 

44.643.873 
0 

4.842.774 
3.390.405 

0 
94.925 

1 .357.444 

0 

1 . 129 

473.700 

4.500.0 1 3  

67. 1 94 
67. 1 94 

0 

430.771 

1 8.458. 1 80 
25 

46.209 
1 8.41 1 .946 

36.3 1 8.930 

0 

9 . 151 .943 
44.821 

0 
0 

585 
9. 1 06.537 

1 .078.836 
858.354 

0 
0 

220.482 

238.093 .464 

278.479.248 

516 .572.712 
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Tablonun aktif ve pasifinde yer alan hesaplarm i�erikleri §oyle ozetlenebilir.44 

A. AKTiF HESAPLAR: 
1. Altm: TCMB'nin elindeki fiziki altm mevcudunun piyasa fiyatlanyla Turk Liras1 kar§1-

hg1 bu hesapta gosterilir. Altm mevcudunun bir k1sm1 TCMB'nin kendi portfoyii i�in satm ald1g1 
altmdan, kalan k1sm1 ise bankalar ve Hazine'nin mevduat olarak TCMB'ye yat1rd1g1 altmlardan 
olu§ur. 

2. Yabanc1 Para Banknotlar YP: Bu hesapta TCMB'nin nakit olarak kasasmda tuttugu ya
banc1 paralar izlenir. 

3. Yurt D1§1 Bankalar YP: Doviz varhklarmm asd biiyiik k1sm1 TCMB'ye muhabirlik hiz
meti veren yurt d1§mdaki bankalar nezdinde tutulmakta ya da �e§itli yatmm ara�larmda degerlen
dirilmektedir. Menkul k1ymetler, mevduat ve diger olmak iizere ii� kmhmda sunulan bu kalem, 
doviz rezervlerinin nas1l degerlendirildigine 1§1k tutar. 

4. Rezerv Dilimi Pozisyon YP: Tiirkiye'nin IMF iiyeliginden dogan kotasmm, altm ve ya
banc1 para olarak odenen k1sm1 bu hesapta gosterilir. Rezerv dilimi, IMF'deki iilke kotasmm be
lirli bir oram olarak hesaplanan, iilkenin yerel para cinsinden IMF'ye odedigi ve herhangi bir §ar
ta bagh olmadan kullanma imkanma sahip oldugu fonlan ifade eder. Bu hesabm kar§1hg1 pasifte 
5. REZER V DILiM IMKANI YP kaleminde gosterilmektedir. 

TCMB'nin altm varhg1, kasasmdaki efektifler, yurt d1§1 bankalarda bulunan varhklan ve 
rezerv dilimi pozisyonunun toplam1, iilkenin resmi rezervlerini vermektedir.45 

5. Menkul K1ymetler: TL ve yabanc1 para olmak iizere iki kmhmda izlenen bu hesap 
TCMB'nin a�1k piyasa i§lemlerini ger�ekle§tirmek iizere portfoyiinde bulundurdugu menkul k1y
metler toplam1m verir.� 

6. Para Politikas1 i§lemlerinden Alacaklar: A�1k piyasa i§lemleri sonucu olu§an TCMB na
kit alacaklan bu kalemde gosterilmektedir.47 Repo i§lemi sonucu olu§an alacaklar 6. 1 A�tk Piya
sa i§lemleri, bankalararas1 para piyasasmda verilen bor�lar ise 6.2 Bankalararast Para Piyasast i§-

44 Serdengec;ti ( 1 997), TCMB (20 1 3) .  
201 3  ytlba§mda TCMB tarafmdan hem haftahk vaziyette hem de analitik bilanc;oda birtak1m degi§ikliklere gidilmi§tir 

(bkz. TCMB (20 1 2) ) .  201 3  oncesi verilerle kar§1la§t1rmaya imkan vermek iizere, bu tarihte yaptlan onemli degi§ikliklerden 
yeri geldikc;e dipnotlarda bahsedecegiz. 

45 1 984 ytlma kadar bankalarm yurt di§mdaki muhabirleri nezdinde bulunan dovizler de resmi rezerv olarak kabul ediliyordu. 
(Kocamanoglu ( 1 990)). Ozel kesimin doviz bulundurma yasagmm kaldmlmasmdan sonra resmi doviz rezervleri, TCMB'nin 
tuttugu dovizler ile s1mrlandmlarak yeniden tammlanm1§t1r. 

46 201 3  oncesinde Menkul K1ymetler hesabmda yalmz TCMB'nin kesin ahm i§lemiyle portfoyiine katt1g1 k1ymetler degil, repo 
i§lemleri sonucu gec;ici olarak elinde bulundurdugu bore; senetleri de yer almaktayd1. Y eni sunumda emanet niteligindeki bu 
tiir varhklar bilanc;o d1§ma c;1karilarak naz1m hesaplarda izlenmeye ba§lanm1§t1r. 

47 Eski haftahk vaziyet sunumunda yalmz nakit alacak/borc;lar degil, repo i§lemi sonucunda olu§an menkul k1ymet alacak/borc;· 
Ian da bilanc;o ic;inde izlenmekteydi. Buna gore 6. Aftk Piyasa l#emleri ba§hg1 altmdaki A. Vadeli l1lemlerden Alacaklar ka
lemi 1 .  Nakit ve 2. Menkul olarak ikiye ayr1lmakta, 1 .  Nakit kalemi repo/ters repo i§lemlerinden kaynaklanan nakit alacak
lanm gosterirken, 2. Menkul kalemi ise repo/ters repo i§lemlerinden kaynaklanan menkul k1ymet alacaklanm vermekteydi. 
Mevcut sunumda ise, repo i§lemi soncunda olu§an menkul k1ymet borcu naz1m hesaplarda izlenmekte ve haftahk vaziyette 
goriinmemektedir. Menkul k1ymetlerin vaziyet d1§ma c;1kar1lmas1yla vaziyet toplammm gereksiz §i§kinl igi de onlenmi§tir. 
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lemleri altmda yer almaktad1r. Tablo 8.3 'te, piyasanm ihtiya� duydugu likiditenin biiyiik oranda 
a�1k piyasa i§lemleri ile sagland1g1 goriilmektedir. 

7. Yurt i�indeki Bankalar: Yurt i�i bankalarda TCMB adma a�1lm1§ hesaplarm toplam1m 
verir. Tablonun olu§turuldugu tarihte yurt i�indeki bankalarda TCMB varhg1 bulunmad1g1 goriil
mektedir. 

8. Krediler: TCMB tarafmdan kullandmlan krediler, i� krediler ve dt§ krediler olmak iize
re iki ba§hk altmda izlenir. Kamu kesimine ve bankac1hk sektoriine kullandmlan krediler i� kre
diler, yurt dt§l merkez bankalanyla imzalanan anla§malar �e�evesinde kullandmlan krediler ise 
di§ krediler altmda s1mflandmlmaktad1r.48 

9. i§tirakler: Bu hesap, TCMB'nin yurt dt§l i§tiraklerindeki (BIS, SWIFT) paylanm goster
mektedir. 

10. SDR Tahsisatl Nedeniyle Hazine Yiikiimliiliigii: IMF kredilerinin Hazine tarafmdan 
kullamm1 TCMB arac1hgiyla ger�ekle§tiginden, IMF'den kredi kullamlmas1 halinde bor� tutan 
TCMB hesaplarmdan da izlenebilmektedir. SDR Tahsisatt Nedeniyle Hazine Yukumlulugu kale
mi kredi olarak IMF' den TCMB'ye aktanlm1§ olan kredi tutanm, bu kalemle e§it bakiye veren pa
sifteki 6.SDR Tahsisatt kalemi ise TCMB'den Hazine hesaplarma aktardan IMF kredisi tutanm 
gosterir. 

11 .  Duran Varhklar: TCMB'nin sahip oldugu ta§mmaz ve demirba§larm degerini gosteren 
hesapt1r. 

12. Takipteki Alacaklar (Net): Takibe ahnm1§ TCMB alacaklan bu hesaptan izlenebilmek
tedir. Tablo 8 .3 'te goriildiigii iizere, TCMB takipteki alacaklan i�in % 1 00 kar§thk ay1rd1gmdan, 
takipteki alacaklar kalemi bakiye vermemektedir. 

13. Ertelenmi§ Vergi Varhg1: Bu kalem varhk ve yiikiimliiliiklerin finansal tablolarda gos
terilen tutarlan ile defter kay1tlan arasmdaki ge�ici farklarm vergi etkisinden kaynaklanmaktadir. 

14. Degerleme Hesab1: Haftahk vaziyetin aktif ve pasifindeki degerleme hesaplan, sahip 
olunan doviz ve altm varhklarmm yeniden degerlemesi sonucu kur farklan nedeniyle olu§an, ger
�ekle§memi§ kambiyo kan ve zaranm gosterir. Kambiyo zararlan aktifteki degerleme hesabmda 
yer ahrken, kambiyo karlan tablonun pasifindeki aym isimli hesapta izlenmektedir. 

15.  Donem Zaran: Sirket bilan�olarmda da benzeri bulunan, donem zaranm gosteren he
sapt1r. 

16. Diger Aktifler: Diger kalemlerde gosterilemeyen �e§itli varhklar bu ba§hk altmda top
lanmi§tir. ilk alt kalem olan Uluslararast Standartta Olmayan Alttn kaleminde uluslararas1 stan
dartta altm rezervi d1§mdaki altm varhgi yer almaktad1r. ikinci alt kalem olan Madeni Para ba§
hg1 ise TCMB kasalarmdaki madeni para varhg1m vermektedir. Madeni paralar banknotlarm ak
sine, TCMB yerine Hazine Miiste§arhg1'na bagh Darphane Genel Miidiirliigii'nce �1kanld1gm
dan, TCMB'nin elindeki madeni paralar TCMB i�in varhk say1hr (TCMB tarafmdan �1kanlan pi-

48 Halihaz1rda TCMB'nin Hazine'ye dogrudan kredi kulland1rmas1 yasakt1r. 
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yasadaki banknotlar ise TCMB'nin yiikiimliiliigiidiir) . D�iincii alt kalemi olu§turan Gelir Tahak
kuklarz ba§hg1 tahakkuk edip heniiz tahsil edilmemi§ �e§itli alacaklan i�erir. Son alt kalem olan 
Diger ba§hg1 ise konvertibl olmayan dovizler ile ge�ici i§lemlerden kaynaklanan alacaklar ve ilgi
li hesaba kaydedilemediginden bu hesapta izlenen diger �e§itli varhklardan olu§maktad1r. 

17. Ge�mi§ Ytllar Zararlar1: Sirket bilan�olarmda da benzeri bulunan, ge�mi§ y1llarda ger
�ekle§mi§ zararlarm gosterildigi hesapt1r. 

B. PASiF HESAPLAR: 
1. Tedaviildeki Banknotlar: TCMB'nin, Tiirkiye'de banknot ihra� etme tekeline sahip ku

rulu§ olarak bast1g1 ve piyasaya siirdiigii banknot miktan bu hesapta gosterilmektedir. Ekonomi
deki diger biitiin birimler i�in bir varhk olan nakit para, bu bor� senedini �1karan TCMB i�in bor� 
niteligi ta§ir ve TCMB bilan�osunun pasifinde gosterilir. Bas1lan banknotlarm bir k1sm1 piyasada 
tedaviil ederken, bir k1sm1 da banka kasalarmda bulunur. 

2. Para Politikas1 i§lemlerinden Bor�ar: Para politikas1 uygulamasmda ger�ekle§tirilen �e
§itli i§lemler sonucu olu§an yiikiimliiliikler bu kalem altmda yer almaktadir. Repo i§lemleri sonu
cu olu§an bor�lar 2 . 1  A�tk Piyasa i�lemleri kaleminde,49 bankalararas1 para piyasasmda olu§an 
diger bankalara bor�lar 2.2 Bankalararast Para Piyasast kaleminde, likidite senedi ihrac1 ile olu
§an bor�lar ise 2 .3 Likidite Senedi kaleminde gosterilir. 

3. Mevduat: TCMB nezdindeki mevduatlar, TL ve yabanc1 para olmak iizere ayn iki ba§
hk altmda bu hesapta izlenmektedir. TCMB bir taraftan kamu kesimine sundugu bankac1hk hiz
metleri kapsammda Hazine'nin nakit varhgm1 saklay1p odemelerine arac1hk ederken, diger taraf
tan bankalarm bankas1 s1fat1yla diger bankalardan mevduat kabul eder. Banka mevduatlarmm 
biiyiik k1sm1 zorunlu kar§1hklardan olu§makla birlikte bankalar TCMB'de serbest rezerv de tuta
bilirler. Tablo 8.3 'ten, 201 6  Temmuz sonu itibanyla TCMB'deki mevduatm % 49'unu kamu 
mevduatmm, % 50'sini ise banka mevduatlarmm olu§turdugu goriilmektedir. 

Bunlar di§mda kalan mevduatm biiyiik boliimiinii kredi rilektuplu doviz mevduatlan olu§
turmaktadir. 3.3 . 1 .  i��i Dovizleri kalemi altmda izlenen kredi mektuplu doviz tevdiat hesaplan, 
yurt d1§mda ikamet eden, oturma veya �ah§ma izni ya da hakk1 bulunan TC vatanda§lan adma, 
yabanc1 para iizerinden TCMB'de a�ilan mevduat hesaplanm ifade eder.50 Bu hesaplar ge�mi§te 
bir doviz kaynag1 olarak iilkeye sermaye giri§inde onemli bir rol oynam1§ olmakla birlikte giinii
miizde onemini giderek yitirmi§tir. 

4. Yurt D1§1 Bankalar: TCMB'nin muhabirleri nezdindeki hesaplannm (konvertibl doviz
ler i�in) eksiye donmii§ bakiyeleri bu hesapta gosterilir. 

5. Rezerv Dilim imkam: Aktifte yer alan 4. Rezerv Dilim Pozisyonu 'nun kar§1hg1 olarak, 
kullamma haz1r rezerv diliminin izlendigi hesapt1r. 

49 Eski haftahk vaziyet sunumunda, ters repo i§lemi sonucu olu§an nakit borcu yanmda bankalara gec;ici olarak verilmi§ olan 

menkul kiymetler de bilan�oda gosterilmekteydi. Mevcut sunumda, nakit bor� bilan�oda gosteri l irken menkul k1ymet alaca· 
g1 naz1m hesaplarda izlenmektedir. 

50 Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi 1 -M Say1h Genelgesi www.tcmb.gov.tr 
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6. SDR TahsisatI: Kar§1hkh �ah§t1g1 1 0. SDR Tahsisatt Nedeniyle Hazine YukumlUlugu he
sab1 ile aym bakiyeyi veren bu hesap, Hazine'nin TCMB arac1hg1yla IMF' den kulland1g1 kredi tu
tartm gosterir. 

7. Vergi Yiikiimliiliigii: TCMB'nin Hazine'ye odemek iizere tuttugu vergi kar§ihklartm ver
mektedir. 

8.  Kar§tliklar: Kar§ihklar hesab1, emekli ikramiyesi, k1dem tazminat1 ve diger kar§1hklart 
kapsar. 

9. Sermaye ve ihtiyat Ak�esi: TCMB'nin sermayesi ile �e§itli kanunlara gore ayrtlan ihtiyat 
ak�eleri ve yeniden degerleme fonlarmm izlendigi hesapt1r. 

10. Degerleme Hesab1: Yukartda da belirtildigi iizere haftahk vaziyetin aktif ve pasifindeki 
degerleme hesaplart, sahip olunan doviz ve altm varhklarmm yeniden degerlemesi sonucu kur 
farklart nedeniyle olu§an kambiyo kart ve zarartm gostermektedir. Olu§an kambiyo kart pasifte
ki bu hesapta izlenmektedir. 

1 1 .  Donem Kan: �irket bilan�olarmda da benzeri bulunan, donem kartm gosteren hesap
t1r. TCMB'nin kart, kamunun senyoraj gelirinin gostergesidir. 

12. Diger Pasifler: Yukartdaki ba§hklarda gosterilemeyen pasifler bu hesap altmda toplan
m1§tlr. Hazine'ye ait olup da TCMB'de saklanan alnnlar 12 . 1  Hazine Altmlart hesabmda goste
rilmektedir. TCMB'nin kamuya a�t1g1 akreditifler 1 2.2 Akreditifler hesabmda, kredi niteliginde
ki doviz bor�lart 1 2 .3 Alman Krediler hesabmda, tahakkuk edip heniiz odenmemi§ bor�lart ise 
1 2.4 Cider Tahakkuklart hesabmda yer ahr. Bunlar d1§mdaki pasifler 1 2.5 Diger hesabmda kay1t 
altma almmaktad1r ki bu kalemdeki bor�lara, ge�ici i§lemlerden kaynaklanan bor�lar, tahsil edi
lip heniiz odenmemi§ havale bedelleri, muhabirleri nezdindeki hesaplarm (konvertibl olmayan 
dovizler i�in) eksiye donmii§ bakiyeleri ornek gosterilebilir. 

TCMB'nin piyasada yapt1g1 her i§lem yukartda ana ba§hklan a�1klanan haftahk vaziyetin 
ilgili hesaplarma yans1d1gmdan, uygulanan politikalar ve kullamlan yontemler haftahk vaziyette
ki degi§imlerden izlenebilmektedir. Ornegin incelenen donemde 2. Yabanct Para Banknotlar ya 
da 3 .  Yurt Dt§t Bankalar hesaplan artarken bankac1hk sektoriiniin TL mevduat1 ya da 1 .  Teda
viildeki Banknotlar hesab1 da art1§ gosteriyorsa, bu durum TCMB'nin piyasadan doviz satm ald1-
gma i§aret edecektir. Benzer §ekilde 5. 1 Dev/et if Borflanma Senetleri hesabmdaki artl§ 
TCMB'nin ikincil piyasadan DiBS satm ald1g1m, 6. 1 Aftk Piyasa i§lemleri hesabmdaki artl§ ise re
po yoluyla piyasaya likidite sagland1gim gosterecek, bu i§lemler sonucu piyasaya siiriilen para ise 
haftahk vaziyetin pasifindeki 1 .  Tedaviildeki Banknotlar ya da 3. Mevduat kalemindeki art1§ ola
rak gostergelere yans1yacakt1r. Bunlara benzer ornekler �ogalt1labilir. 

TCMB'nin ger�ekle§tirdigi i§lemler haftahk vaziyetten takip edilebilecek olmakla birlikte 
haftahk yay1mlanan bu tabloya nadiren ba§vurulur. TCMB i§lemlerinin parasal kesim iizerindeki 
etkisinin analizinde daha s1khkla kullamlan tablo haftahk vaziyetin bir ozetini veren ve iistelik 
giinliik olarak yay1mlanan analitik bilan�odur. 
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Analitik Bilan�o 
Analitik bilan�o, TCMB'nin varhk ve yiikiimliiliiklerinin detaylara bogulmadan incelenmesini ve 
para politikas1 uygulamalarmm analizini saglayan bir finansal tablodur. Analitik bilan�odaki bil
gilerin tamammm haftahk vaziyetten de �1kanlabilmesine kar§m, analitik bilan�onun iktisat poli
tikas1yla ili§igi olmayan ve kullamc1larm ilgisini �ekmeyecek ba§hklardan armdmlm1§ kullam§h 
bir ozet olmas1, kullamcilarm haftahk bilan�odan �ok bu tabloyu takip etmelerine neden olmak
tad1r. 

Analitik bilan�odaki her bir kalem, baz1 vaziyet hesaplarmm toplula§tmlmas1 ve netle§tiril
mesi ile elde edildiginden analitik bilan�oyu anlamland1rabilmek i�in bu iki tablonun kalemleri 
arasmdaki ili§kinin biliniyor olmas1 gerekmektedir. 

Analitik bilan�o kalemleri ile 02.08.2016  tarihli analitik bilan�o biiyiikliiklerine Tablo 
8.4'te, analitik bilan�oda yer alan biiyiikliiklerin, haftahk vaziyetteki hangi kalemlere kar§1hk gel
digi bilgisine ise Tablo 8.S 'te yer verilmektedir. 

TABL0 8.4 
02.08.2016 Tarihli Analitik Bilan�o (bin TI) 

Aktif 
1. 01§ varhklar 
2. t� varhklar 

2.1  Hazine bor�lan 
2.1 . 1  Menkul k1ymetler 
2.1 .2 Diger 

2.2 Bankac1hk sektoriine a�ilan nakit krediler 
2.3 TMSF'ye kullandmlan krediler 
2.4 Diger kalemler 

3. Degerleme hesab1 

Pasif 
1 .  Toplam doviz ytikiimliiliikleri 

1 . 1  Di§ yiikiiniliiliikler 
1 .2 t� ytikiiniliiliikler 

1 .2 .1  Kamu ve diger doviz mevduat1 
1 .2.2 Bankalar doviz mevduat1 

2. Merkez Bankasi paras1 
2.1  Rezerv para 

2. 1 . 1  Emisyon 
2. 1 .2 Bankalar mevduan 
2. 1 .2 .1  Zorunlu kar§1hklar bloke hesab1 
2.1 .2.2 Serbest mevduat 
· 2 . 1 . 3  Fon hesaplan 
2. 1 .4 Banka d1§1 kesim mevduat1 

2.2 Diger Merkez Bankasi paras1 
. 2.2 . 1  A�1k piyasa i§lemleri 
2.2.2 Kamu mevduatl 

kaynak: TCMB. 

335.895.986 
364.441 .035 

6.372.677 
9.735.260 
9.862.440 
-127. 1 80 

26.703.429 
0 

-30.066.012 
-34.917. 726 

335.895.986 
273.064.792 

8 .85 1 .387 
264.213 .405 

13 .209.41 7  
251 .003.988 

62.83 1 . 1 94 
146.502.987 
121 .024.713 
24.824.290 

0 
24.824.290 

1 08.603 
545.381 

-83.671 .793 
-1 10. 1 1 8.586 

26.446.792 
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TABL0 8.S 
Analitik Bilan�yu Olu1turan Vaziyet Kalemleri 

AKTiF 

1 .  DIS VARLIKLAR 
A t .  Altm (+) 
Al. Yabanc1 para banknotlar YP (+)  
A3. Yurt d111 bankalar YP (+) 
A4. Rezerv dilimi pozisyonu YP (+) 
A7. Yurt i�i bankalar YP (+) 
A8.2 D11 krediler YP (+) 
A9. i1tirakler YP (+)  
A12.2 Takipteki alacaklar YP (+)  
A16.4 Diger YP (+)  

2. l<;: VARLIKLAR 
2.1  Hazine bor�lan 

2.1 . 1  Menkul k1ymetler 
A 5. Menkul k1ymetler YP 

2 . 1 .2 Diger 
P 7 .1 Odenecek vergiler n (- ) 
P 12.1  Hazine altmlan U (-) 

2.2 Bankac1hk sektoriine a�ilan nakit krediler 
A 8 . 1  l� krediler YP (TMSF harici) 

2.3 TMSF'ye kullandmlan krediler 
A 8 . 1  l� krediler YP (TMSF) 

2.4 Diger kalemler 
A 7. Yurt i�i bankalar n (+)  
A 1 1 .  Duran varhklar (net) (+) 
A 12.3 Takipteki alacaklar kar11hg1 (+) 
A 13 .  Ertelenmi1 vergi varhg1 (+ )  
A 15 .  Donem zaran (+)  
A 16.1 Uluslararas1 standartta olmayan altm TL (+) 
A 16.2 Madeni para (+) 
A 16.3 Gelir tahakkuklar1 n (+ )  
A 16.4 Diger U (+)  
A 17. �mi§ y1llar zarar1 ( +)  
P 7.2 Ertelenmit vergi yiikiimliiliigii n ( - ) 
p 8. Kaq1hklar n (-) 
p 9. Sermaye ve ihtiyat ak�esi n (- ) 
P 1 1 .  Donem kan n (-) 
P 12.4 Gider tahakkuklan TL (-)  
P 12.5 Diger U (· )  

3. DECERLEME HESABI 
A 14. Degerleme hesab1 (+) 
P 10. Degerleme hesab1 U (-) 



PASiF 

1 .  TOPLAM DC>vtz YDKOMLOLOKLERi 
1 . 1  Di§ yiikiimliiliikler 

P 3 .3 . 1 1Ki dovizleri YP (+) 
P 3 .3 .2 Uluslararas1 kurulu§lar YP (IMF TCMB borcu) (+) 
P 4. Yurt d1§1 bankalar YP (+)  
P 6. SDR tahsisat1 YP (+) 
P 12.2 Akreditifler YP (+) 
P 12.3 Alman krediler YP (+) 
P 12.5 Diger YP (Hazine harici) (+) 

1 .2 ic; Yiikiimliiliikler 
1 .2 . 1  Kamu ve diger doviz mevduat1 

P 3 . 1  Kamu sektorii mevduat1 YP (+) 
P 3.3.3 Fonlar YP (+) 
P 3 .3 .4 Diger YP (+)  
P 5. Rezerv dilimi imkaru YP ( +)  
P 12.5 Diger YP ( +) 
A 1 0. SDR tahsisat1 nedeniyle Hazine yiikiimliiliigii (-) 

1 .2.2 Bankalar doviz mevduat1 
· 

P 3.2 Bankac1hk sektorii mevduan YP 

2. MERKEZ BANKASI PARASI 
2 . 1  Rezerv para 

2.1 . 1  Emisyon 
P 1 .  Tedaviildeki banknotlar 

2 . 1 .2 Bankalar mevduat1 
2 . 1 .2 . 1  Zorunlu kar§d1klar bloke hesab1 

P 3.2.3 Zorunlu kar§1hklar bloke hesab1 TL 
2.1 .2.2 Serbest mevduat 

P 3.2.1 Yurt ic;i bankalar TL (+) 
P 3.2.2 Yurt d1§1 bankalar TL (+) 
P 3.2.4 Diger TL (+) 

2.1 .3 Fon hesaplan 
P 3.3 .3 Fonlar TL 

2. 1 .4 Banka d1§1 kesim mevduat1 
P 3.3.2 Uluslararas1 kurul�lar TL (IMF TCMB borcu harici) (+) 
P 3.3.4 Diger TL (+) 

2.2 Diger Merkez Bankasi paras1 
2.2.1 Ac;1k piyasa i§lemleri 

P 2. Para politikas1 i§lemlerinden borc;lar TL (+) 
A 6. Para politikas1 i§lemlerinden alacaklar TL (-) 

2.2.2 Kamu mevduan 
P 3 . 1  Kamu sektorii mevduat1 TL 

Kaynak: TCMB (2012) .  
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Analitik bilan�o, varhklar ve yiikiimliiliikler olmak iizere e§it biiyiikliikteki iki bacaktan 
olu§makta, varhk ve yiikiimliiliikler ba§hklarmm her biri ise Tiirk Liras1 ya da doviz cinsi olmak 
iizere iki§er boliime aynlmaktad1r. Dolay1s1yla analitik bilan�o, Tablo 8.6'daki dort ana ba§hk al
tmda ozetlenebilir. 
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Do viz 
Tiirk Liras1 

TABL0 8.6 
Baside1tirilmi1 Analitik Bilan� 

Aktif 

01§ varhklar 
i� varhklar 

Pasif 

Toplam doviz yiikiimliiliikleri 
Merkez Bankasi paras1 

A§agida, once analitik bilan�onun ana kalemlerine goz atacak, daha sonra da bu kalemle
ri etkileyen i§lemlerden k1saca bahsedecegiz. 

AKTiF: 
Analitik bilan�onun aktif boliimii Dz� Varlzklar ile i{; Varlzklar ve Degerleme Hesabt ol

mak iizere ikiye aynhr.51 
1 .  Dz� Varlzklar kalemi, TCMB'nin doviz cinsinden sahip oldugu toplam varhklarm piya

sa fiyat1yla TL kar§1hg1m gosterir. TCMB'nin dt§ varhklan yabanc1 para banknotlar, altm mevcu
du, yurt dt§I bankalarda tutulan mevduat ve menkul k1ymetler ile yabanc1 para iizerinden kullan
dmlan krediler gibi TCMB'nin sahip oldugu her tiirlii doviz cinsi varhg1 i�erir. 

Tablo 8.4'te, yakla§tk 364 milyar TL seviyesindeki dt§ varhklarm yakla§tk 297 milyar 
TL'lik k1smmm vaziyet hesaplarmdaki Yurt Dt�t Bankalar YP kaleminden kaynakland1g1, dt§ var
hklarm yakla§tk 60 milyar TL'lik k1smmm ise altm olarak sakland1g1 goriilmektedir. Yabanc1 pa
ra cinsi varhklar Analitik Bilan�o'da Tiirk Liras1'na �evrilerek gosterildiginden, bilan�onun bu 
kalemi doviz kurlarmdaki degi§imlerden de etkilenir. 

Olkenin resmi doviz rezervlerinin saklanmas1 ve yonetilmesi sorumlulugu, TCMB'nin te
mel gorevleri arasmda yer almaktadir. Yurt dt§mdaki muhabirler nezdinde bulunan doviz varhk
lan, IMF nezdindeki SOR cinsi rezerv dilim imkam, TCMB'nin kasalannda bulunan efektifler ve 
fiziki altm varhgimn toplam1 iilkenin resmi doviz rezervlerini vermektedir. Bir iilkenin doviz re
zervi bulundurmasmm gerek�eleri arasmda kamunun yabanc1 para bor� servisini ger�ekle§tirmek, 
para v� kur politikalanm desteklemek, piyasalara giiven vererek iilkede yatmm yapmanm cazibe
sini arttrmak, beklenmeyen §oklara kar§I miidahale ederek doviz kurlarmm a§m dalgalanmasm1 
onlemek gibi nedenler s1ralanabilir. Yiiksek doviz rezervinin ba§hca maliyet unsurlan ise bu do
vizlerden dii§iik faiz geliri elde edilmesi, iilke kaynagmm yerli iiretimi desteklemek yerine at1l ola
rak kalmas1 ve kurdaki dii§ii§lerin zarara yol a�abilmesidir. Rezerv yonetiminin ba§ans1, mevcut 
risk ve getirileri goz oniinde tutarak optimum rezerv miktarmm belirlenmesine baghd1r. 52 Re
zervlerin ithal edilen mal ve hizmetler ile k1sa vadeli di§ bor�lara oram, rezerv biiyiikliigiiniin gos
tergesi olarak en s1k kullamlan oranlar olarak one �1kmakt�d1r. 53 

51 Degerleme hesab1 da it; varhklarm bir part;as1 olarak dii§iiniilebilir. Nitekim 20 1 3  ydma kadarki analitik bilant;o sunumun

da degerleme hesab1 it; varhklarm altmda gosterilmekteydi. 
52 TCMB (2005-b). 
53 Metinde tammlad1g1m1z biiyiikliik briit doviz rezervi olarak da adlandmlmaktad1r. Doviz rezervinden muhabir at;1klarmm t;t· 

kanlmas1yla elde edilen biiyiikliik ise net doviz rezervini ifade etmektedir. Muhabir at;1klan, TCMB'ye ait olan, muhabir ban-
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2. if Varltklar kalemi, 2 . 1  Hazine Borflart, 2 .2 Bankactltk Sektoriine Aftlan Nakit Kredi
ler, 2.3 TMSF'ye Kullandtrtlan Krediler ve 2.4 Diger Kalemler ba§hklarmm toplammdan olu§ur. 

TCMB'nin Hazine'den alacaklanm i�eren 2 . 1  Hazine Borflart kalemi, 2. 1 . 1  Menkul Kzy
metler ve 2. 1 .2 Diger olmak iizere iki ba§hk altmda izlenmektedir. 

2. 1 . 1  Menkul Ktymetler kalemi, a�1k piyasa i§lemlerinin yiiriitiilebilmesi amac1yla ikincil 
piyasalarda satm ahnmt§ bulunan, TCMB'nin miilkiyetindeki kamu bor� senetlerinden olu§mak
tadir. Bu bor� senetleri TCMB'nin Hazine'ye finansman saglamas1 olarak degerlendirilebilecekse 
de, a�1k piyasa i§lemlerini yiiriitebilmek i�in bir menkul k1ymet portfoyiine ihtiya� bulundugu goz 
oniine almd1gmda, bu tutarm kamu harcamalanm te§vik ederek enflasyonu azd1racak bir nitelik 
ta§1mad1g1 goriilecektir. 

2. 1 .2 Diger kalemi ise TCMB'nin Hazine'ye olan vergi bor�lan ve Hazine altmlarmm ta
kip edildigi negatif karakterli bir hesapt1r. 

2.2 Bankaetltk Sektoriine Aftlan Nakit Krediler kalemi TCMB tarafmdan bankalara kul
landmlan kredileri, 2.3 TMSF'ye Kullandtrtlan Krediler kalemi TMSF'ye kullandmlan kredileri, 
2.4 Diger Kalemler ba§hg1 ise, yukanda say1lanlar d1§mda TCMB'nin diger varhklan ile sermaye 
ve sermaye benzeri yiikiimliiliiklerini gostermektedir. 

3. Degerleme Hesabt kaleminde, kur degi§imine bagh olarak, TCMB'nin doviz cinsi varhk 
ve yiikiimliiliiklerinin yeniden degerlenmesi sonucunda ortaya �1kan kar ve zararlarm netle§tiril
mesiyle elde edilen tutar yer ahr. Hesap, 2001 ydmdan bugiine kiimiilatif olarak elde edilmi§ olan 
net kambiyo kar veya zaranm gostermektedir.54 Bu kalemin negatif deger almas1 2001 'den giinii
miize ge�en zaman i�inde TCMB'nin doviz pozisyonu nedeniyle kar elde ettigini gosterir. 
TCMB'nin toplam doviz varhg1 doviz yiikiimliiliigiinden fazlaysa, Tiirk Liras1 deger kazand1gm
da kur farkmdan kaynaklanan bir kambiyo zaran, Tiirk Liras1 deger kaybettiginde ise kambiyo 
kan olu§ur.55 

PASiF: 
Analitik bilan�onun daha dikkate deger boliimiinii, TCMB'nin aktiflerinin nas1l finanse 

edildigini gosteren pasif nitelikli hesaplar olu§turur. TCMB'nin para miktanm ayarlamak i�in uy
gulad1g1 politikalar bu hesaplardan izlenebilir. 

ka hesaplarma yatmlmak iizere ula,1m ara<;lan ile muhabirlere gonderilmi' olan, ancak heniiz hesaba ge<;medigi i<;in kullam
lamayan nakit yabanc1 paralan kapsamaktad1r. Giiniimiizde muhabir a<;1klan onemsiz bir bakiye arz etmekte, dolay1s1yla 
briit doviz rezervi ile net doviz rezervi arasmdaki fark goz ard1 edilebilir boyutta kalmaktad1r. 

Bazen TCMB'nin doviz varhg1 ile doviz yiikiimliiliikleri arasmdaki farkm da net doviz rezervi olarak adlandmld1g1 du
rumlarla kar,1ta,1labilmektedir. Ancak doviz varhg1 ile doviz yiikiimliiliikleri arasmdaki fark "net doviz rezervi"ni degil " net 
d1, varhklan" ifade eder. 

Doviz rezervleri ve bu rezervlerin kompozisyonu TCMB tarafmdan ayhk olarak aynca a<;1klanmaktad1r (bkz. http:// 
WWw.tcmb.gov.tr sayfasmda lstatistikler I Odemeler Dengesi ve llgili lstatistikler I Uluslararas1 Rezervler ve Doviz Likidite
si ba,hg1).  

54 Gogebakan-Onder (2008), s. 9-10. 
55 TCMB'nin kur zaranyla ka111ta,mas1 politika kararlarmm yanh, oldugu ya da temel ama<;lara uta,1 lamad1g1 anlamma gel

mez. Merkez bankalarmm ba,ar1s1 elde ettigi kara degil, ekonominin hedeflerine ne ol<;iide ula,t1gma bak1larak ol<;iiliir. 
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Analitik bilan�onun pasif bolumu, doviz cinsi yukumluluklerin izlendigi 1 .  Top/am Doviz 
YukumlUlukleri ve Turk Liras1 cinsi yukumluluklerin izlendigi 2. Merkez Bankasi Parasi olarak 
ikiye aynhr. 

1 .  Top/am Doviz Yukumlulukleri kalemi, i� ve dt§ yukumlulukler olarak iki grupta ince
lenmektedir. 

1 . 1  Di§ YukumlUlukler ba§hg1, TCMB'nin yurt dt§t yerle§iklere (yurt i�i bankalar ve kamu 
kesimi dt§mdaki diger ki§i ve kurumlar) kar§t doviz cinsi yukumluluklerini gostermektedir. Dt§ 
yukumlulukler i�inde onemli bir kalemi kredi mektuplu doviz mevduat1 olu§turmakla birlikte, 
son donemde TCMB'nin politikas1, kredi mektuplu doviz mevduatmm azalttlmas1 yonunde geli§
mektedir. 

Yurt i�i yerle§iklere ait doviz cinsinden mevduatlann izlendigi 1 .2 i� Yukumlulukler kale
mi ise 1 .2 . 1  Kamu ve Diger Doviz Mevduati ile 1 .2.2 Bankalar Doviz Mevduati olmak uzere iki
ye aynlmaktad1r. 

Tablo 8.4'te TCMB yukumlulukleri i�inde en buyuk kalemin 1 .2 .2 Bankalar Doviz Mev
duati kalemi oldugu gorulmektedir. TCMB'nin Turk Liras1 mevduat zorunlu kar§thklanmn do
viz uzerinden tutulabilecek k1smma ili§kin sm1rlan art1rmas1yla birlikte, ozellikle 201 1 y1h sonra
smda bankalarm TCMB'deki doviz mevduat1 h1zla artm1§, 201 1 y1h ba§lannda 30 milyar TL se
viyesindeki bu kalem 201 6  y1h ortasmda 250 milyar TL seviyesine yukselmi§tir. Zorunlu kar§thk
larm doviz uzerindert tutulmas1 hem TCMB'nin doviz rezervlerine katk1 yapmakta, hem de ban
kalarm TCMB'de attl kalan mevduatmm enflasyon kar§tsmda erimesini k1smen engellemektedir. 
Diger taraftan bu uygulama, dolarizasyonun para otoritesi tarafmdan te§vik edilmesi olarak da 
degerlendirilebilir. 

2000 y1lmdan gunumuze dt§ varhklarm toplam doviz yukumluluklerine oramna Grafik 
8.7'de yer verilmektedir. 2000 Kas1m ve 2001 �ubat krizlerinden 2002 y1h ba§ma kadar yogun 
olarak hissedilen doviz ihtiyac1, ancak 2002 �ubat aymda Hazine hesaplarma aktanlan IMF kre
disi ile kismen hafifletilmi§tir. Bunu izleyen donemde, piyasalarda guvenin yeniden tesis edilme
siyle birlikte doviz tedarikinin nispeten kolayla§ttg1 bir doneme girilmi§, dt§ varhklarm doviz yu
kumluluklerine oram i.01 1 y1lma kadar artt§ egilimini korumu§tur. 201 1 ytlmdan gunumuze ka
dar du§U§ egilimi gostermekle birlikte bu oramn son donemde daha yatay bir gorunum sergiledi
gi ve hala 1 degerinin uzerinde seyrettigi gorulmektedir. 

Tablo 8.4'te yer alan analitik bilan�onun dort temel ba§hg1 i�inde en dikkat �ekici kalem 
ise TCMB'nin Turk Liras1 yukumluluklerini, diger bir ifadeyle TCMB'nin bast1g1 para toplamm1 
veren 2. Merkez Bankasi Parasi kalemidir. Kaydi paramn yaygm oldugu bir sistemde para otori
tesinin yerli para cinsinden butun yukumlulukleri yarattlan para anlamma gelir. Uygulanan para 
politikas1 analitik bilan�oda en geni§ anlamda merkez bankas1 paras1 yoluyla izlenebilir.56 

56 Merkez bankas1 paras1 yalmzca TCMB'nin politikalariyla �ekillenen bir biiyiikliik degildir. Emisyon ve ac;1k piyasa i�lemleri 

TCMB tarafmdan belirlenirken kamu mevduatt TCMB'nin kontrolii d1�mdad1r. Banka mevduat1 iizerinde ise TCMB'nin zo· 

runlu kar�1hk oranlari yoluyla dolayh bir etkisi bulunmaktad1r. 



GRAFiK 8.7 
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Kaynak: TCMB. 

Analitik bilan�odaki 2. Merkez Bankasi Parasi kalemi, 2 . 1  Rezerv Para ve 2.2 Diger Mer

kez Bankasi Parasi olmak iizere iki ba§hk altmda sunulmaktad1r. 

2 . 1  Rezerv Para kalemi ise, 2.1 . 1  Emisyon, 2. 1 .2 Bankalar Mevduati, 2. 1 .3 Fon Hesaplart 

ve 2. 1 .4 Banka Di�i Kesim Mevduati ba§hklarmm toplammdan olu§ur. 

2. 1 . 1  Emisyon, TCMB tarafmdan basilarak piyasaya siiriilen banknotlann toplam1m ifade 
eder. (Bu kalem hahahk vaziyetin pasifinde yer alan 1 .  Tedavi.ildeki Banknotlar kalemine denk 

gelir. )57 

Fertlerin likit varhklanm nakit olarak tutma kararlarmda fiyat istikran en onemli faktor
diir. 2000'li y1llar boyunca emisyonun TCMB yiikiimliiliikleri i�indeki paymm istikrarh bi�imde 

57 lktisadi anlamda emisyon, piyasada kullammda olan ve kanuni g�erliligi bulunan fiziki  para toplamm1 ifade eder. Bu anlam
da TCMB tarafmdan c;1karilan banknotlarm yam s1ra bozukluk madeni paralar da emisyonun parc;as1d1r. Daha kesin ve has
sas bir emisyon biiyiikliigiine ula�mak ic;in analitik bilanc;odaki Emisyon kalemine Hazine tarafmdan c;1karilan madeni para 
tutari da eklenmelidir. 

Piyasaya sunulan madeni para miktarina Darphane ve Damga Matbaas1 Genel Miidiirliigii'niin www.darphane.gov.tr 

adresinden ula�1labilir. 
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artarak giiniimiizde % 36'lar seviyesine ula§masmda, bu donemde enflasyonla miicadelede alman 
mesafenin rolii biiyiiktiir. 

Emisyondaki geli§ime ili§kin vurgulanmas1 gereken bir diger nokta, kag1t para talebine pa
ralel olarak emisyonun ozellikle bayram ve maa§ giinlerinde art•§ gosteriyor olmas1d1r. 

2 . 1 .2.  Bankalar Mevduatz, bankalarm Tiirk Liras1 iizerinden tuttuklan zorunlu kar§1hklar 
ile bankalar tarafmdan TCMB'de tutulan diger mevduatm toplammdan olu§ur. 

Biit�e dt§l fonlarm hesaplarmm izlendigi 2 . 1 .3 Fon Hesaplart ve diger �e§itli kurulu§larm 
TCMB'deki hesaplanm veren 2 . 1 .4 Banka Dt§t Kesimin Mevduatt kalemleri, genelde daha kii�iik 
bir meblag tutan, rezerv para i�indeki diger ba§hklard1r. 

2.2 Diger Merkez Bankasi Parast kalemi ise 2.2. 1 A�zk Piyasa i§lemleri ve 2.2.2 Kamu 
Mevduatt kalemlerinin toplam1 olarak tammlanmaktad1r. 

2.2 . 1 A�tk Piyasa i§lemleri kalemi, a�1k piyasa i§lemleri sonucu TCMB'nin bankac1hk 
kesimine kar§l olu§an TL yiikiimliiliiklerinin toplamm1 verir. Bu biiyiikliik, haftahk vaziyette 
pasifteki 2. Para Politikast i§lemlerinden Bor�lar TL kaleminden aktifteki 6. Para Politikasz i§
lemlerinden Alacaklar TL kaleminin �1kanlmas1yla, yani TCMB ile bankalar arasmda ger�ek
le§en repo, ters repo ve bankalararas1 para piyasas1 i§lemleri sonucunda olu§an alacak ve bor�
larm netle§tirilmesiyle elde edilmektedir. A�1k piyasa i§lemleri sonucu TCMB'nin toplamda ne 
kadar bor�lu ya da alacakh oldugu, diger bir ifadeyle piyasadaki likiditeyi nastl etkiledigi ana
litik bilan�oda 2.2 . 1 A�tk Piyasa i§lemleri kaleminden anla§tlmaktad1r. Bu kalem negatif baki
ye verdiginde TCMB'nin piyasay1 a�1k piyasa i§lemleri yoluyla fonlad1g1, pozitif bakiye verdi
ginde ise piyasadaki fazla likiditenin TCMB tarafmdan geri �ekildigi anla§1hr. Piyasadaki liki
ditenin giinliik olarak a�1k piyasa i§lemleri ile nas1l ayarland1g1, 2.2 . 1 A�tk Piyasa i§lemleri ka
leminden izlenebilir. 

201 0-2012 doneminde TCMB nezdindeki TL bankalar mevduat1 ile analitik bilan�odaki 
A�tk Piyasa i§lemleri kaleminin geli§imine Grafik 8.8'de yer verilmektedir. TCMB'nin kar§thk 
oranlarmda art1§a gitmesiyle beraber 201 1 y1h ba§mda bankalar mevduat1 da yiikseli§e ge�mi§tir. 
Bununla birlikte tablodan, TCMB'nin yiiksek kar§thk oranlan yoluyla piyasadan �ektigi paray1 
a�1k piyasa i§lemleri yoluyla tekrar bankac1hk sistemine iade ettigi goriilmektedir. Bu politikayla 
hem nakit ihtiyacmm ve faiz oranlarmm artmasmm engellenmesi hem de bankalarm fon maliyet
lerinin artmlarak kontrolsiiz kredi geni§lemesinin oniine ge�ilmesi hedeflenmi§ti. ilerleyen do
nemlerde bankalarm zorunlu kaq1hklanm giderek artan miktarda doviz iizerinden tutmaya ba§
lamalanyla beraber piyasadaki Tiirk Liras1 likidite ihtiyacmda da gerileme goriilmii§tiir. 

2.2 .2 Kamu Mevduatt kalemi ise biit�e d1§1 fonlar hari� olmak iizere kamu kesiminin 
TCMB'de tuttugu mevduat1 ifade etmektedir. 

Analitik bilan�oda ayn bir ba§hk olarak yer almasa da merkez bankas1 hesaplan baglam1n
da bahsedilmesi gereken bir diger gosterge para tabanzdir. Kredi kanah ile piyasada para geni§le
mesine yol a�abilecek her tiirlii merkez bankas1 yiikiimliiliiklerinin toplam1, para tabam olarak 
adlandmhr (bkz. <;er�eve 8.2 ) .  Para tabammn rakamsal biiyiikliigiiniin belirlenmesinde iilkeler 
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GRAFiK 8.8 
All1k Piyasa i,lemleri ve Bankalar Mevduan Kalemleri (milyar TI) 
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Kaynak: TCMB. 

arasmda farkhhklar goriilmekle birlikte58 Tiirkiye'de para tabam TCMB tarafmdan analitik bi
lan\oda kamu mevduat1 hari\ merkez bankas1 paras1 ya da diger bir ifadeyle rezerv para ve a\1k 
piyasa i§lemlerinin toplam1 olarak tammlanmaktad1r. 

Para tabamnm onemi, para \arpammn sabit oldugu durumda, piyasadaki toplam para 
miktanm belirleyecek bir gosterge te§kil etmesinden kaynaklanmaktadir. Ancak para tabamm 
biiyiiten her politika ad1mmm geni§leyici nitelikte oldugu ileri siiriilemez. Ornegin TCMB'nin zo
runlu kar§1hk oranlanm artirmas1, bankalann TCMB'de daha fazla mevduat tutmalan sonucunu 
dogurarak para tabanmda arti§a neden olur. Bununla birlikte yiikselen zorunlu kar§ihk oranlan 
para \arpamm dii§iireceginden, zorunlu kar§ihklardaki art1§ toplamda parasal daralmaya neden 
olacak bir karard1r. TCMB'nin para tabam yoluyla para arzm1 kontrol edebilmesi i\in para <;ar
panmm sabit veya tahmin edilebilir olmas1 gerekir. 

Yukanda i\eriklerini verdigimiz hesaplar, TCMB'nin uygulad1g1 politikalar ve bunlann et
kilerini ozetleyen gostergeler sunmaktad1r. TCMB'nin �e§itli i§lemlerinin bilan\o kalemlerini ne 

58 IMF (2000), s. 64-65. 
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yonde etkileyeceginin bilinmesi durumunda bilan�odaki degi§imler kolayca anlamlandmlabile
cektir. 

TCMB'nin bankalara Turk Liras1 kar§1hg1 efektif ya da doviz satmas1 halinde bilan�onun 
aktifinde di§ varhklar, pasifinde ise bankalar mevduat1 azahr. Bu i§lem bir yandan net di§ varhk
lan olumsuz etkilerken diger yandan piyasadan Turk Liras1 �ekilmesi anlamma gelecek, bunlara 
ilave olarak TCMB bilan�osunun da ku�ulmesi sonucunu doguracakt1r. Bankalardan doviz ya da 
efektif ahmmda ise tam ters yonde bir etki soz konusudur. 

TCMB'nin yurt d1§mdan kredi almas1 ya da kredi mektuplu doviz mevduatmda bir art1§ 
ya§anmas1 halinde ise hem di§ varhklar hem de toplam doviz yukumlulukleri art1§ gosterir. Net 
di§ varhklarda bir degi§im yaratmayan bu i§lemler bilan�onun buyumesi sonucunu dogurur. 

Doviz ahm1 d1§mda k1sa donemde Turk Liras1 �1karmakta kullamlan as1l yontem ise a�1k 
piyasa i§lemleridir. TCMB'nin menkul k1ymet satm alarak piyasaya Turk Liras1 surmesi halinde 
aktifte menkul k1ymetler hesab1, pasifte ise bankalar mevduat1 artar. (Bir tur a�1k piyasa i§lemi 
olan menkul k1ymet kesin ahm1, TCMB'nin kay1t sisteminde a�1k piyasa i§lemlerinin d1§mda ayn 
ba§hk altmda degerlendirilmektedir. ) Piyasaya likiditenin repo ya da bankalararas1 para piyasas1 
i§lemleri ile saglanmas1 durumunda ise bir taraftan bilan�onun pasifindeki bankalar mevduat1 ar
tarken diger taraftan yine pasifteki a�1k piyasa i§lemleri kalemi du§U§ gosterecektir. Dolay1s1yla 
menkul k1ymet kesin ahmmda bilan�o buyur iken repo ve bankalararas1 para piyasas1 i§lemleri
nin toplam bilan�o buyuklugu uzerinde etkisi bulunmaz. 

Yukanda doviz ahm-sat1mlarmda TCMB'nin doviz pozisyonu yamnda piyasadaki Turk 
Liras1 miktarmm da degi§tiginden bahsetmi§tik. TCMB doviz fiyatma mudahale amac1yla yapt1-
g1 doviz ahmlannda Turk Liras1 seviyesinin degi§mesini istemiyor ise piyasada olu§an fazla likidi
teyi a�1k piyasa i§lemleri yoluyla geri �ekme yoluna gidebilir. Turk Liras1'mn a§m degerlenmesini 
engellemek i�in TCMB'nin TL kar§1hg1 doviz satm ald1gm1 du§unelim. Bu durumda di§ varhklar 
ve merkez bankas1 paras1 kalemleri buyuyecek, dolay1S1yla doviz fiyatmm a§m du§mesinin engel
lenmesinin yam s1ra, istenmeyen bir etki olarak piyasadaki para miktan da artm1§ olacaktir. Bu
nu engellemek i�in TCMB ters repo i§lemiyle ya da kesin sat1m yoluyla piyasadan likidite �ekme 
yoluna gidebilir. Sterilizasyon olarak adlandmlan bu yontemle, bir yandan doviz piyasasma mu
dahale edilirken diger yandan TCMB'nin TL yukumluluklerinin seviyesi de etkilenmemi§ olmak
tad1r. 

Bilan�odaki efektif kalemi ise piyasamn ve bankalarm nakit para ihtiya�larma gore §ekil
lenmektedir. Herhangi bir mevduat sahibinin kendi hesabmdan para �ekebilmesi gibi bankalar da 
TCMB'deki hesaplarmdan kendilerine nakit odeme yap1lmasm1 talep edebilirler. Bu durumda bi
lan�oda efektif kalemi artarken bankalar mevduat1 azalacak ve neticede rezerv parada bir degi§ik
lik ger�ekle§meyecektir. 
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VERiYE ERi�iM 

Para Arz1 
Ml,  M2 ve M3 biiyiikliikleriyle bunlarm alt bile§enleri TCMB tarafmdan haftahk donemlerde 
yay1mlanmaktadrr. Giincel verilere ve ge�mi§ donem istatistiklerine http://www.tcmb.gov.tr/ say
fasmda istatistikler I Parasal ve Finansal istatistikler I Haftaltk Para ve Banka istatistikleri ba§h
gmdan ya da TCMB'nin veri dag1t1m sistemi olan http://evds.tcmb.gov.tr sayfasmdan ula§1labil
mektedir. 

Giincel tamma gore parasal biiyiikliikler TCMB tarafmdan 30. 12.2005 tarihine kadar ge
riye dogru hesaplanm1§t1r. Bu tarihten onceki istatistiklerin giincel istatistiklerle kar§ila§tmlmas1 
hatah �1kanmlara neden olabilir.59 

Faiz 
Bor�lanma faizi vade, doviz cinsi ve bor� alan ki§inin kredibilitesine gore degi§en bir parametre
dir. Farkh piyasalarda olu§an �e§itli faiz oranlanm gosteren baz1 gostergeler §Oyle s1ralanabilir. 

Kredi faiz oram: Bankalarm kulland1rd1g1 kredilerin ortalama faiz oranlan www.tcmb. 
gov.tr/ sayfasmda Faiz istatistikleri I Bankalarca Aftlan Kredilere Uygulanan Agtrltklt Ortalama 
Faiz Oran/art ba§hgmda a�1klanmaktad1r. 

Mevduat faiz oram: <;e§itli vadelerde TL ve doviz tevdiat hesaplarma uygulanan agirhkh 
ortalama faiz oranlan TCMB tarafmdan http://evds.tcmb.gov.tr sayfasmda ve www.tcmb.gov.tr/ 
sayfasmda istatistikler I Bankactltk Verileri I Agtrltklt Ortalama Mevduat Faiz Oran/art ba§hgm
da haftahk donemler itibar1yla yay1mlanmaktad1r. Aym sayfalarda mevduata uygulanan azami 
faiz oram bilgisine de yer verilmektedir. 

Menkul kiymet faiz oranlari: Farkh bono ve tahviller i�in giinliik basit ve bile§ik faiz veri
lerine www.borsaistanbul.com sayfasmda Veriler I Borflanma Araflart Piyasast Verileri ba§hgin
dan ula§ilabilir. 

Bankalararas1 para piyasas1 faiz oranlari: Bankalararas1 para piyasasmda verilen kotasyon
larm ag1rhkh ortalamas1 ile olu§turulan referans faiz oranlan (TRLIBOR/fRLIBID) 1 Agustos 
2002 tarihinden bu yana Tiirkiye Bankalar Birligi'nce duyurulmaktad1r. Giinliik, haftahk, 1 ay
hk, 2 ayhk, 3 ayhk, 6 ayhk, 9 ayhk ve 12 ayhk vadelere ili§kin referans faiz oranlarma http:// 
www.trlibor.org sayfasmda Veriler ba§hgindan ula§ilabilir.60 

TCMB faiz oranlari: Halihaz1rda TCMB tarafmdan belirlenen faiz oranlan olarak gecelik 
bor� alma ve bor� verme, ge� likidite penceresi bor� alma ve bor� verme ve 1 haftahk repo faiz 
oranlan SJralanabilir. Giincel faiz oranlan ile ge�mi§ donemlerdeki faizlere http://www.tcmb.gov. 
tr/ ana sayfasmda Para Politikast I Merkez Bankast Faiz Oran/art ba§hgmdan ula§1labilir. 

59 TCMB (2007-b) .  
60 Herhangi bir  vadede i�lem gerc;:ekle�memcsi halinde referans faizler, verilen tekl ifler kullamlarak hesaplamr. (Alp ve digerle

ri (2010 ) ) .  Ciddi bir beklentiyi yans1tmayan tekliflerin bankalar ic;:in zarar riski doguracag1 dii�iiniildiigiinde, i�lem gerc;:ekle�
memesi halinde olu�an faizin de piyasa faizini yans1tt1g1 ifade edilebil ir. 



IJOO sekzlncl bl!IUm 

TCMB'nin politika uygulamasm1 yans1tan onemli bir gosterge olan ortalama fonlama ma
liyetine ise http://www.tcmb.gov.tr/ adresinde istatistikler I Piyasa Verileri I Merkez Bankasi 
Agtrlikli Ortalama Fonlama Maliyeti sayfasmda yer verilmektedir. 

Doviz Kuru 
TCMB tarafmdan a§agidaki 1 6  doviz cinsi i«;in giinliik olarak gosterge kur a«;1klanmaktad1r. 

Doviz cinsi 

ABD Dolan 
Avustralya Dolan 
Bulgar Levas1 
Danimarka Kronu 
Euro 
lngiliz Sterlini 
lran Riyali 
lsv� Kronu 
isvi�re Frangi 
japon Yeni 
Kanada Dolan 
Kuveyt Dinan 
Norve� Kronu 
Rumen Leyi 
Rus Rublesi 
Suudi Arabistan Riyali 

Kodu 

USO 
AUD 
BGN 
DKK 
EUR 
GBP 
IRR 
SEK 
CHF 
]PY 
CAD 
KWD 
NOK 
RON 
RUB 
SAR 

Her i§ giinii saat 15 .30'da belirlenen gosterge niteligindeki doviz ah§ satt§ kurlan, 1 6.00-
1 6 .30 saatleri arasmda TCMB'nin internet sitesinde (http://www.tcmb.gov.tr/) istatistikler I Do
viz Kur/art I Gosterge Niteligindeki Merkez Bankasi Kur/art ba§hg1 altmda yay1mlanmaktadir. 

Bankactltk istatistikleri 
Bankac1hk sektoriine ili§kin istatistikler BDDK, TBB ve TCMB olmak iizere ii<; kurum tarafmdan 
yay1mlanmaktadir. (Resmi istatistik Programma gore sorumlu kurulu§ BDDK'd1r. ) 

Dort i§ giinii oncesine ait se«;ilmi§ bilan«;o hesaplan ile bilan«;o dt§l hesaplarm sektor gene
lindeki toplammm yer ald1g1 Gunluk Bankacilik Sektor Raporu her giin BDDK tarafmdan haz1r
lanarak yay1mlanmaktad1r. (Giinliik veriler kat1hm bankalanm kapsamamaktad1r. ) En giincel ra
por ile ge«;mi§ donem raporlarma http://www.bddk.org.tr sayfasmda istatistik I Gunluk Raporlar 
ba§hgmdan ula§tlabilir. 

Mevduat bankalan, kalkmma ve yatmm bankalan ve kat1hm bankalarmm toplam istatis
tikleri ise BDDK tarafmdan interaktif Haftaltk BU/ten ile yay1mlanmaktad1r. Haftahk verilere 
http://ebulten.bddk.org.tr/haftalikbulten/index.aspx sayfasmdan ula§tlabilmekte, http://ebulten. 
bddk.org.tr/ABMVC/ sayfasmdan ise ayhk verilere ili§kin olarak sorgu yaptlabilmektedir. istatis
tiklerin tamam1 bankalarm BDDK'ya yapt1g1 bildirimlerle olu§turulmaktadir. 



para, bankac1hk ve flnans IJ01 

Buna ilave olarak ii\ ayhk donemlerle iller ve banka bazmda bankac1hk verileri, Fintiirk 
ad1 altmda http://ebulten.bddk.org.tr/haritalama/harita.aspx sayfasmda yay1mlanmaktad1r. 

TBB tarafmdan yay1mlanan bankac1hk istatistikleri, bankalar tarafmdan a\1klanan finan
sal tablo sonu\larma dayanmaktadu. U\er ayhk donemler i\in banka sektor toplam1 ve banka ba
zmdaki istatistiklere http://www.tbb.org.tr sayfasmdaki Banka ve Sektor Bilgileri I jstatistiki Ra
porlar ba§hgmdan ula§tlabilmektedir. 

TCMB'nin yay1mlad1g1 bankac1hk verilerine ise http://www.tcmb.gov.tr/ sayfasmda ista
tistikler I Bankactltk Verileri ba§hgmdan ya da TCMB'nin http://evds.tcmb.gov.tr sayfasmdan eri
§ilebilir. 

Kullamlacak veri kaynagmm se\iminde en giincel sektor verileri i\in BOOK, banka bazm
da istatistikler i\in TBB ve uzun donemli zaman serileri i\in ise BOOK ya da TCMB verileri ter
cih edilebilir. 

Sermaye Piyasas1 istatistikleri 
Borsa endeks degerlerine Borsa istanbul'un sayfasmda (www.borsaistanbul.com) Veriler I Endeks 
Verileri ba§hgmdan ula§1labilir. 

Merkez Bankasi Verileri 
Son ii\ i§ giiniine ait analitik bilan\O verilerine http://evds.tcmb.gov.tr/anaweb/anlbilanTR.html 
sayfasmdan, ge\mi§ donemlere ait analitik bilan\o ve haftahk vaziyet verilerine ise http://evds. 
tcmb.gov.tr sayfasmda TCMB Bilanfo Verileri ba§hgmdan ula§1labilir. 





EK 
Yurt 01,1 Veri Kaynaklar1 

01§ diinyadan tamamen izole olmu§ ekonomi omekleri, baz1 Pasifik adalan ya da ula§lml �ok gii� tro
pikal bolgelerde ya§ayan insan topluluklan gibi, iktisat�1lardan �ok antropologlarm ilgi alanma giren 
bt:ilgelerle sm1rhd1r. iktisadi ili§kilerin §ekillenmesinde, di§ diinyadaki iktisadi §artlar her zaman belirli 
dtizeyde rol oynamt§tlr. 

Ticaret engellerinin kaldmlmas1, finansal piyasalarm btittinle§mesi, bilgi teknoloj ilerindeki geli§me 
gibi yap1sal faktorlerin iilkeler aras1 iktisadi etkile§imi olduk�a karma§1k, entegre bir yap1 haline getir
digi giintimiizde, yerel dtizeydeki pek �ok kararm di§ konjonkttirden bag1ms1z verilmesi artik mtimkiin 
degildir. Finans piyasalarmdaki kar§thkh etkile§im ise �ok daha h1zh ger�ekle§mektedir. Bir iilkede ya
§anan kriz, finansal aktt:irlerce aym kategoride degerlendirilen diger tilkelerden de sermaye �1k1§ma yol 
a�abilmekte, boylece paniklerin, sorunlu iilke ile dogrudan ili§kili olmayan diger ekonomilere sirayet et
tigi durumlarla kar§1la§1labilmektedir. 

Bu geli§meler sonucunda, daha once yalmz akademisyenlerin ve merakh ara§t1rmacilarm ilgisini �e
ken baz1 yabanc1 g6stergeler, giinltik hayat1m1ZJ etkileyebilecek tesir gtictine ula§mi§, karar ahcilar i�in 
farkh tilkelerdeki gostergeleri izlemek zorunluluk haline gelmi§tir. Bu anlamda one �1kt1g1m dti§tindti
gilmtiz belli ba§h yurt d1§1 veri kaynaklarma, a§ag1da ii� ba§hk altmda yer veriyoruz. 

Bu ba§hklardan ilkinde ktiresel ol�ekte faaliyet gosteren uluslararas1 kurumlar ile bunlarm derledik
leri gostergelerden bahsediyoruz. ikinci ba§hkta, ktiresel ekonominin canhhgma ili§kin takip edilen ba§
hca gt:isterge gruplan arasmda yer alan emtia fiyatlanna ili§kin gostergeler ele almmaktad1r. O�iincii 
ba§hk alnnda ise, kiiresel ekonominin nabzm1 tutan ve piyasalar tarafmdan izlenen diger baz1 gosterge
lere k1saca deginilmektedir .1 

1 Finans piyasalannda yakmdan takip edilen yabanc1 gostergeler iizerine yap1 lm 1§ 1rah§malardan baz1lan Onsoz'un 2 
noJu dipnotunda s1ralannu§n. 

Bazi yiiksek gelirli iilkelerin onemli istatistikleri i1rin bkz. Picker (2007), s. 97-26 1 . 
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Uluslararas1 Kurulu§lar 
Her bir iilkenin istatistiklerini kendilerine mahsus karakteristik ozelliklerine gore derleyerek yay1mla
malan, istatistik iireten yerel kurumlardan ald1g1 mikroveriyi i§leyerek, kar§ila§tmlabilir veri elde eden 
uluslararas1 kurumlara ihtiya'< dogurmaktad1r. Olkeler iizeri bir anlayt§la istatistik derleme '<ah§malan 
yiiriiten ba§hca uluslararas1 kurulu§lar olarak Birle§mi§ Mil letler, Uluslararas1 Para Fonu, Diinya Ban
kasi ve OECD s1ralanabilir. Bu uluslararas1 kurumlarm temel katk1s1, yerel veri lerin ortak bir metodo
Ioji '<er�vesinde kar§tla§tmlabilir standart veriye donii§tiiriilmesidir.2 

1) Birle1� Milletler 
Birle§mi§ Milletler 1 945 yt!mda, uluslararas1 giivenlik, uluslararas1 hukuk, iktisadi ve sosyal gel i§im 

konulannda i§birligi ilkeleriyle kurulmu§ bir uluslararas1 orgiittiir. 1 90'm iizerindeki iiye say1s1, mali 
kaynaklan, siyasi giicii ve kamuoyundaki saygmhg1 ile uluslararas1 arenada en etkili orgiit niteligi ta§t
yan Birle§mi§ Milletler, ozellikle geli§me ve biiyiime ba§ta olmak iizere kapsamh veri derleme ve istatis
tik hesaplama faaliyetleri yiiriitmektedir. 

Veri iiretiminin yam sira istatistik geli§tirilmesine yonelik '<ah§malar ve yaymlanyla da global bir ba
k1§ a'<1s1m temsil eden kurulu§, istatistik geli§tirme faaliyetlerini ozellikle milli gelir, sanayi istatistikleri, 
uluslararas1 ticaret, demografi ve kalkmmt§hk verileri iizerinde yogunla§t1rmaktad1r. Birle§mi§ Millet
ler'in iktisadi istatistik geli§tirme '"abalarma bir diger onemli katk1s1 milli gelir ol'liimiinde standart sis
tem olarak diinya genelinde benimsenmi§ olan metodoloj inin (Ulusal Hesaplar Sistemi - SNA) gel i§tiril
mesine onciiliik etmi§ olmas1d1r. 

Birle§mi§ Milletler istatistik Boliimii'niin ana sayfasma http://unstats.un.org/unsd adresinden, konu 
ba§hklarma gore ayr1§tmlm1§ 35 farkh veri tabamna ise http://data.un.org/ adresinden ula§1labilir.3 

Kalkmma gostergeleri Birle§mi§ Milletler'in ozel onem verdigi bir diger konu ba§hg1 olup, bu kap
samdaki gostergeler http://mdgs.un.org/unsd/mdg/ sayfasmda Data ba§hg1 altmda yer almaktad1r. 

Uluslararas1 ticaret alarunda, olduk'<a ayrmt1h ve kapsamh verilere http://comtrade.un.org/ sayfasm
dan ula§dabilir.4 Yine BM'nin bir alt kurulu§U olan UNCT AD'm http://unctadstat.unctad.org/ sayfasm
dan ba§ta uluslararas1 ticaret olmak iizere bir!lok istatistige eri§ilebilmektedir. 

2) Uluslararasi Para Fonu (International Monetary Fund - IMF) 
1944 y1hndaki Bretton Woods konferansmda temelleri atilan Uluslararas1 Para Fonu, uluslararas1 

para sisteminde istikrar1 bozacak odemeler dengesi problemleriyle miicadele amac1yla kurulmu§, Bret
ton Woods sisteminin y1kilmasmm ardmdan ise ama'<lan parasal ve finansal istikrann saglanmas1, ulus
lararas1 ticaretin kolayla§tmlmas1, biiyiime ve istihdamm te§vik edilmesi gibi konular1 i'line alacak §C
kilde geni§letilmi§ uluslararas1 bir organizasyondur. 

Faaliyetlerini yiiriitebilmek i'<in iilkeler bazmda ve kiiresel ol'<ekte yogun bir veri ihtiyac1 i'<inde olan 
Uluslararas1 Para Fonu, bu yonde kapsamh veri tabanlan olu§turmu§tur. Derlenen istatistikler, iilkele-

2 Picker (2007), s. 109. 
3 Tek tek iilke istatistikleri i�in, veriyi iireten istatistik kurumlan daha giivenilir birer kaynakt1r. Olkelerin istatistik ku

rumlarmm listesi ve bunlann web baglannlanna http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_natstat.asp say
fasmdan ula§1labilir. 

4 Olkeler bazmda ve toplam diinya ticaretine ili§kin kapsamh istatistiklerin yer ald1g1 bir diger kaynak ise Diinya Ticaret 
Orgiitii'niin (WfO) veri tabamdm http://stat.wto.org{Home/WSDBHome.aspx?Language=E. 
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rin doviz ihtiya�larim ve kredi geri odeme gii�lerini degerlendirebilmek iizere, ozellikle odemeler denge
si kalemlerini, finansal istatistikleri ve kamu hesaplarim kapsamaktad1r. Odemeler dengesi istatistikle
rinin hazirlanmasma ili§kin Uluslararasi Para Fonu'nun olu§turdugu ve diinya genelinde benimsenen 
prensipler de bu kurumun uluslararas1 istatistiklerin geli§imine yaptigi katk1lar arasmda yer almaktadir. 
Uluslararasi Para Fonu'nun istatistik iiretiminin geli§imine yapt1g1 bir diger katki, iiye iilkelerin istatis
tik kalitesinin degerlendirilmesine yonelik yiiriitiilen denetleme 'lah§malar1d1r. 

Bu kurulu§�a derlenen istatistiklere http://www.imf.org/external/data.htm ve http://elibrary-data. 
imf.org/ sayfalarmdan ula§dabilir. 

3) DUnya Bankasi 
Bretton Woods konferansmda temelleri anlan bir diger kurum olan Diinya Bankasi ya da o zaman

ki adiyla Uluslararas1 Yeniden Yap1lanma ve Kalkinma Bankasi (International Bank for Reconstructi
on and Development), ilk ba§ta ikinci Diinya Sava§i'mn getirdigi tahribat1 tamir etmek ve kiiresel ol
�ekte dengeli ve siirekli biiyiimeyi te§vik etmek hedefleriyle kurulmu§, sava§taki iilkelerin ugradig1 yi
kimm hizla telafi edilmesinin ardmdan, bankanm gorevleri daha �ok diinya genelinde kalkmmi§hk 
farklan ve yoksullukla miicadele faaliyetlerini kapsayacak §ekilde yeniden tammlanmi§t1r. Diinya Ban
kasi bu ama�la, dii§iik ve orta gelirli iilkelere kalkmma hedefleriyle uyumlu uzun vadeli kredi sagla
makta ve. bir tiir dam§manhk hizmeti vermektedir. Bu baglamda Diinya Bankasi'nca derlenen veriler 
de kisa siireli finansal dengesizliklerden 'lOk uzun vadeli kalkmm1§hk gostergeleri iizerinde yogunla§
maktadir. 

Diinya Bankasi verilerinin ana sayfasma http://data .worldbank.org/ adresinden, olduk�a kapsamh 
veri tabanma ise http://databank.worldbank.org adresinden ula§ilabilir. Diinya Bankasi'nca derlenen is
tatistiklerin listesi http://data.worldbank.org/indicator sayfasmda yer almaktadir. 

4) iktisadi i�birliffe ve Kalkinma Orgutii 
(Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD): 

. lktisadi i§birligi ve Kalkinma Orgiitii (OECD), siirdiiriilebilir iktisadi kalkmmayi ve hayat standar
dmm yiikselmesini te§vik etmek ve uluslararasi ticaretin geli§tirilmesi hedefleriyle 1 9 6 1  yilmda bir grup 
yiiksek gelirli iilke tarafmdan kurulmu§ bir i§birligi orgiitiidiir. 

Temel faaliyetleri arasmda istatistik geli§tirme de bulunan kurulu§, kalkmma ve biiyiimeye ili§kin is
tatistikler ba§ta olmak iizere ekonominin her alamnda iilkeler arasi kar§ila§tirma yapmaya miisait veri 
derlemekte ve yayimlamaktadir. OECD'nin yukanda bahsedilen diger uluslararas1 kurumlardan farki, 
pek �ok veri tiirii i�in iilke yelpazesinin iiye iilkelerle sm1rh kalmas1d1r.5 

OECD tarafmdan iiretilen iktisadi istatistiklere, kurumun ana sayfasmdaki (http://www.oecd.org) 
Statistics ba§hgmdan ula§ilabilmekte, istatistiklere topluca eri§ime imkan veren veri dag1tim sitesi ise 
http://stats.oecd.org/ adresinde yer almaktad1r. 

5) Avrupa Veri Kaynaklan 
Avrupa ekonomileri, hem Tiirkiye'nin di§ ticaretinde ba§I 'lekmesiyle hem de tarihsel nedenlerle 

Tiirk ekonornisi i�in ozel oneme sahiptir. 

5 Halihazuda OECD'ye iiye iilke say1S1, Tiirkiye de dahil  olmak ilzere 35'tir. 



406 ek: yurt d1�1 veri kaynaklan 

AB'nin iktisadi istatistikleri i�in temel kaynak, iilkeler ve bolgeler arasmda kar§1la§t1rmaya imkan 
veren istatistiki bilgi iiretme amac1yla faaliyet gosteren Avrupa istatistik Ofisi'dir (Eurostat) .6 Eurostat 
tarafmdan derlenen istatistiklere http://ec.europa.eu/eurostat/data/database sayfasmdan ula§ilabilir. 7 

Avrupa genelinde diger bir onemli veri kaynag1 olan Avrupa Merkez Bankasi ise, http://sdw.ecb.eu
ropa.eu/ sayfasmda hem iilke bazmda hem de Avrupa geneli i�in kapsamh istatistiklere yer vermektedir. 

Emtia Fiyatlan 
Emtia fiyatlar1 kiiresel biiyiime egilimleri ile enflasyon bask1smm bir gostergesi olarak hem iktisat�ilar
ca hem de finans piyasalannca yakmdan takip edilen veriler arasmda yer ahr. Diinya genelinde yogun 
ticarete konu olan ba§hca emtia arasmda bugday, m1S1r, pirin� gibi tanm iiriinleri, altm, bak1r, nikel gi
bi metaller, petrol, dogalgaz, komiir gibi enerj i iiretimine yonelik dogal kaynaklar s1ralanabilir. 

Emtia fiyatlarma yonelik ilginin ba§hca gerek�esi, emtia fiyatlarmm iktisadi iklimin gelecekteki du
.rumuna ili§kin bir gosterge olarak kullamlabilecegi dii§iincesidir. Biiyiime beklentisinin artt1g1 donem
lerde, emtia talebine bagh olarak fiyatlar yiikselme egilimi gosterir. Kiiresel ekonominin yava§lamas1 
beklentisi dogdugunda ise emtia fiyatlan, mevcut talepte daralma gozlemlenmese bile gelecek beklenti
lerine dayanarak dii§ii§e ge�ebilir. 

Emtia fiyatlarmdaki degi§imin bir diger boyutu ise, bu fiyatlarm reel ekonomi iizerindeki etkisiyle 
ortaya �1kmaktad1r. Fiyatlardaki a§tr1 yiikseli§, dogal kaynaklan sm1rh ya da Tiirkiye gibi odemeler 
dengesi problemi ya§ayan iilkeler i�in hem biiyiimeyi yava§lat1c1 bir etken hem de enflasyonu tetikleyen 
bir maliyet unsuru olu§turur. Bu yonde bir fiyat hareketinin hammadde iireticisi iilkelere etkisi ise bii
yiimenin ve sermaye birikiminin artmas1 yoniinde olacakt1r. Boylece emtia fiyatlarmdaki dalgalanma
lar, iilkelerin iiretim ve harcama yap1larma bagh olarak kiiresel ol�ekte gelir ve zenginligin yeniden da
g1hm1m belirleyen bir faktor olarak ortaya �tkabilmektedir. 

Diinya enerj i ihtiyac1 i�indeki yiiksek pay1yla petrol, fiyat1 yakmdan takip edilen emtia i�inde ozel 
bir yere sahiptir. Her bir iiretim bolgesinde elde edilen ham petroliin farkh nitelikte olmas1, fiyatlama
da standardm saglanabilmesi i�in referans tammlara ihtiya� dogurmaktad1r. Bu anlamda petrol fiyat is
.tatistiklerinde yeknesakhg1 saglamak iizere, ham petroliin i�erdigi kimyasal maddelerin standardm1 be

. )itleyen, Ban Teksas tipi ham petrol (West Texas Intermediate (WTI)) ve Brent petrol olmak iizere iki 
tanuil yaygm olarak kullamlmaktadtr. 

Cari petrol fiyatlanna http://www .oil-price.net sayfasmdan, ge�mi§ donem fiyatlarma ise http:// 
www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_sl_d.htm sayfasmdan ula§1labil ir. ABD Enerj i Enformasyon idare
si'nin (U.S. Energy Information Administration - EIA) web sayfas1 (http://www.eia.gov/) petrol, dogal 
gaz, komiir, elektrik ve diger enerji kaynaklarmm iiretim, tiiketim, d1§ ticaret ve fiyat istatistikleri ba§ta 
olmak iizere enerj i ile ilgili pek �ok istatistige eri§im imkam saglayan bir veri kaynag1d1r. 

Emtia kategorisindeki diger bir grup, altm ve giimii§ gibi deger saklama amac1yla kullamlan deger
li metaller ile �elik, bak1r, pirin� gibi iiretimde kullamlan diger metallerden olu§maktadir. Tarihsel ola-

6 Bu kurwnun yam s1ra her iilkenin kendi istatistik kurulu§lan da faaliyetlerini devam ettirmektedir. 
7 Eurostat tarafmdan haz1rlanan en onemli g0stergelerden biri, Avrupa genelindeki tiiketici fiyat seviyesini ol�ek iizere 

derlenen, iiye iilkelerdeki TOFE oranlan i�in kar§1l3§tmlabilir bir standart saglayan HICP'dir (Harmonised Index of 

Consumer Prices). Bu endeks, Avrupa Merkez Bankas1'nm faiz kararlannda dikkate ald1g1 oncelikli paramette niteligi
ni ta§1maktad1r. 
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rak en onemli deger saklama aract olarak kullamlagelmi§ olan altm, ozellikle riskliligin artt1g1 donem
lerde hala ytiksek taleple kar§tla§an bir degerli metaldir. Baktr fiyatlarmm ise, endtistride kullamlan ba§
hca metallerden biri olma ozelligi nedeniyle, ktiresel btiytimenin ve sanayi tiretiminin htz kazand1g1 do
nemlerde artt1g1 bilinmektedir.8 

Ge�mi§ tarihli gtinltik ortalama altm fiyatlarma TCMB'nin veri dagmm sayfasmdan (http://evds. 
tcmb.gov.tr), belli ba§h diger metal fiyatlarma ise Londra Metal Borsast'nm web sayfasmdan (http:// 
www .lme.com/historical_data.asp) eri§ilebilir. 9 

Bugday, m1S1r, soya, pirin� gibi uzun sure saklanabilen temel g1da tirtinleri de karar ahctlar tarafm
dan fiyatlan izlenen emtia arasmda yer almaktad1r. FAO tarafmdan, temel g1da maddesi fiyatlan kulla
mlarak olu§turulan fiyat endeksleri, kul lamctlara pratik bir gosterge sunmaktadir. (http://www.fao.org/ 
worldfoodsituation/foodpricesindex/en/) Besin ve tarrm tirtinleriyle ilgili ayrmtth diger istatistiklere yi
ne FAO'ya ait istatistik dag1t1m sayfasmdan (http://faostat.fao.org) ula§tlabilir. 

Tek tek emtia fiyatlan yerine �e§itli hammadde fiyatlarmm ag.rhkh ortalamas1 almarak hesaplanan 
diger baz1 dikkat �eken endeksler §6yle s1ralanabilir: 

- IMF tarafmdan, temel emtia fiyatlan kullamlarak ayhk endeksler hesaplanmakta ve http:// 
www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx sayfasmda yay1mlanmaktadir .10 

- Emtia fiyatlarma ili§kin yaygm olarak kullamlan bir diger gosterge Thomson Reuters I Core
Commodity CRB Index ad1yla yay1mlanan endekstir. Yakla§tk yartm ytizytlhk ge�i§i olan ve 
geni§ bir yelpazedeki emtiamn dtinya piyasalarmda olu§an fiyatlan tizerinden hesaplanan bu en
dekse https://www .corecommodityllc.com/Coreindexes.aspx sayfasmdan ula§tlabilir. 

- Y,k sayida emtiadan olu§an ve yaygm kullamlan diger bir gosterge ise S&P GSCI olarak adlan
dmlan emtia endeksidir. Endeks degerlerine http://www .standardandpoors.com/indices/sp-gsci/ 
en/us/?indexid=spgscirg--usd----sp------ sayfasmdan ula§tlabilir.11 

Diger Baza <'.'.>nemli Endeks ve istatistikler 
Uluslararas1 kurulu§lar d1§mda yerel bazt kurumlarca yayrmlanan a§ag1daki endeksler de diinya gene
linde takip edilen gostergeler arasmda yer almaktad1r. 

Baltic Exchange isimli kurulu§ tarafmdan yay1mlanan Balt1k Navlun Endeksi (Baltic Dry Index), dtin
ya ticaretinin canhhg.nm bir gostergesi olarak yaygm §ekilde kullamlmaktad1r. Uluslararas1 kuru ytik ta
§tmacthgmda kullamlan gemilerin ula§tm fiyatlarmm ortalamasmt veren endeks, dt§ ticaretin canh oldu
gu donemlerde ytikselmekte, boylece ktiresel ticaretin yogunluguna ili§kin bir gosterge te§kil etmektedir. 
Ea"deksin gtincel degerine http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND adresinden ula§tlabilir.12 

Piyasa beklentilerinin bir ol�tisti olarak takip edilen CBOE Volatility Index (VIX Index), ozel kuru
lu§larm yay1mlad1g1 ve yaygm kullamlan gostergelere bir diger ornegi olu§turmaktad1r. Amerika'nm en 
biiyiik 500 §itketinin hisse fiyatlan tizerindeki opsiyon degerleri kullamlarak hesaplanan endeks, piya-

8 Constable - Wright (20 1 1 ), s. 36-40. 
9 Londra Metal Borsas1'nca yay1mlanan baz1 veriler iicretl idir . 
. 10 Aym sayfada pek '"ok emtiamn haftahk onalama fiyatt da sunulmaktadir. 
11 Diger bir 0nemli endeks olan Dow Jones-UBS Emtia Endeksi'ne eri�im ise iicretlidir . 
. 12 Harper Petersen iSimli gemi brokerligi firmas1 tarafmdan haftahk olarak haz1rlanan HARPEX endeksi de benzer i§levi 

giif!llekte ve hnp://www.harperpetersen.com/harpex/harpexRH.do sayfasmda iicretsiz yayimlanmaktadir. 
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sadaki risk alma i§tahmm bir gostergesi olarak piyasa kat1hmc1lannca takip edilmektedir. Endeks de
gerlerine Sikago Borsas1'mn http://www.cboe.com/micro/volatility/introduction.aspx sayfasmdan ula§I
labilir. 

Satm alma yoneticilerinden piyasanm durumuna ili§kin alman gorii§ler yard1m1yla olu§turulan satm 
alma yoneticileri endeksleri (purchasing managers index-PM!), satm alma yetkililerinin piyasamn duru
munu en erken fark edebilen i§ grubu oldugu gerek<;esiyle yaygm olarak kullamlmaktad1r. Bu kapsam
da Amerika Satm Alma Yoneticileri Enstitiisii (Institute for Supply Management-ISM) tarafmdan haz1r
lanan satm alma yoneticileri endeksi, Amerikan ekonomisinin en giincel durtununu yans1tan bir kay
naktir.13 Endeks verilerine https://www.instituteforsupplymanagement.org sayfasmdan ula§1labilir. Bu
nun yam s1ra baz1 ozel §irketler tarafmdan da <;e§itli iilkeler i<;in satm alma yoneticileri endeksleri hesap
lanmakta ancak bunlar genelde iicret kar§1hg1 dag1t1lmaktad1r. 

13 Endekslerin SO'nin iizerinde olmasi pozirif, alnnda olmas1 ise negatif bir geli§me olarak degerlendirilir (bkz. \:er�ve 

3.4). 
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vergi gelir vergisi 286, 290, 291 

l<DV (katma deger vergisi) 97, 
109, 1 57, 1 6 1 ,  279, 287, 
290, 292, 324 

kurumlar vergisi 27, 287, 290, 
291 ,  3 1 1  

motorlu ta§1tlar vergisi 287, 
290, 292, 327 

OTV (ozel tiiketim vergisi) 97, 
1 57, 1 6 1 , 279, 290, 292, 
324 

verimlilik 72-75, 80, 82, 1 02, 137, 
1 94, 266, 278 

dizin 425 

Wfl (West Texas Intermediate -
Bat1 Teksas tipi ham petrol) 
406 

WfO (Diinya Ticaret Orgiitii) 404 

yap1 
kullamm izin belgesi 1 12 
ruhsat1 1 12 

Yatmm Anketi 88,  1 14, 124, 1 39, 
220 

Yayilma Endeksleri 1 16-1 18 ,  120, 
121 ,  124, 125, 1 38,  139 

yoksulluk 59 ,  6 1 ,  66-68, 71 ,  72, 
79, 80, 1 86 

zorunlu kar§1hk 356, 377, 387, 
394, 396, 397 






