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2017) 

ÖZET 

Önemli bir finansal kaynak olan işçi gelirlerinin ülke ekonomileri üzerinde 

çeşitli etkileri söz konusu olmuştur. Konu ile ilgili literatür araştırmasında bu 

etkilerin olumlu yada olumsuz oldukları üzerine fikir birliği sağlanamadığı tespit 

edilmiştir. Bu nedenle yapılan çalışmanın esas amacı literatür deki belirsizliği 

gidermek adına konuya aydınlatmaktır. İlk olarak değişkenlerin tarihsel 

gelişimlerinin incelendiği çalışmada 1984-2017 yıllarında, uzun dönem ilişkinin 

(koentegrasyon) ve karşılıklı bir nedenselliğin olup olmadığı test edilmiştir. Bu 

değişkenler zaman serisi olduğu için öncelikle birim kökleri giderilmiştir. Her iki 

değişkenin birinci dereceden durağan olduğu ve bunun sonucu eş bütünleşik olduğu 

ortaya konmuştur. Sonuç olarak iki değişken arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı 

tespit edilmiştir. Fakat yapılan Granger Nedensellik testi sonucu işçi gelirleri ve 

büyüme arasında %5 anlamlılık düzeyinde bir nedenselliğe rastlanmamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Ödemeler Bilançosu, İşçi Gelirleri, 

Koentegrasyon Testi, Granger Nedensellik  

  



vi 

 

 

T. C.  

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

  

 

  
  

  
  
  

  
  
  
Ö
ğ
re
n
c
in
in

 

Adı Soyadı Ayşenur ŞAKALAK 

Numarası 164226001005 

Ana Bilim / Bilim Dalı İKTİSAT/İKTİSAT 

Programı Tezli Yüksek Lisans                           Doktora  

Tez Danışmanı 

 
Dr.Öğr.Üyesi Savaş ERDOĞAN 

Tezin İngilizce Adı 
THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND 
WORKERS’INCOME: THE CASE OF TURKEY (1984-2017) 

SUMMARY 

Workers' remittances, as an important financial resource, have various effects 

on the economies. Literature research reveals that there is not a consensus on the 

direction of these effects whether they are positive or negative. For this reason, the 

aim of study is to remove the uncertainty in the literature. First, the historical 

development of variables is examined. Then it is tested whether there is cointegration 

and mutual causality relationship between variables in 1984 – 2017 period. It is 

revealed that both variables are stationary at first difference and so the unit root 

problem was removed. The variables are cointegrated meaning the fact that there is a 

long term relationship between them. However, at %5 level of significance, there is 

no Granger causality relationship between variables. 

 

Key Words: Economic Growth, Balance of Payments, Workers' Remittances, 

Cointegration Test, Granger Causality 
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GİRİŞ 

Küreselleşme ile meydana gelen değişim ve gelişim, refah düzeylerin de oluşan 

farklılıklar, dünyada politik, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıklara neden olup 

insanları daha iyi şartlarda yaşamak için yeni yer arayışına sokmuştur. 

Yüksek yaşam standartlarına sahip olmak isteyen bireyler her geçen gün daha 

büyük kitlelerle başka ülkelere göç etmiştir. Küresel ölçekte ortaya çıkan bu yoğun 

göç hareketliliği, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ilgilendirip üzerinde 

durulması gereken uluslararası bir boyut kazandırmıştır. Bu nedenle yapılan 

araştırmalar sonucu son on yılda dünyada en hızlı büyümeyi yaşayan göç türünün 

uluslararası işçi göçü olduğu ortaya çıkmıştır (Nakhoul, 2014: 2). 1950’den sonra 

gelişmiş ülkelerde meydana gelen sanayi üretiminin artışı, işçi taleplerini yükseltip 

uluslararası işçi göçünü hızla arttırmıştır (Yiğit, 2005: 5). 1960’lı yılların başında 

Türkiye’den büyük ölçüde Batı Avrupa’ya işçi göçü yaşanmıştır. Bunun nedeni Batı 

Avrupa’da tam istihdamın sağlanarak yerli nüfusun işgücü ihtiyacını karşılamada 

yetersiz kalmasıdır. Bu tarihten itibaren meydana gelen göç akımı ülkemiz ekonomisi 

için yeni bir kaynak olan işçi geliri olgusunu beraberinde getirmiştir (Artukoğlu, 

2005: 20). 

İşçi gelirleri beraberin de birçok faktöre neden olmuştur. Bu nedenle ülke 

ekonomisine sağladığı katkılar ülkemizin GSYH’ sın da yaşanan değişikliklerle 

bağlantılı olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir. Konu ile ilgili yapılan 

literatür çalışmaları ile işçi gelirlerinin büyüme üzerindeki etkisinin olumlu yada 

olumsuz olduğu hakkında net bir sonuca varılamamıştır (Arı, vd., 2011: 104). Bu 

noktadan hareketle yapılan tez çalışması, Türkiye ekonomisinin büyüme performansı 

ile işçi gelirlerinin tarihsel gelişimine yönelik araştırmalarla birlikte iki değişken 

arasında ilişki olup olmadığına odaklanmıştır. 

Bu çalışmada büyüme ve işçi gelirleri kavramları ele alınmış işçi gelirlerinin 

makro ve mikro boyutları incelenmiştir. İncelemeler ışığında geçmişten günümüze 

Türkiye’deki büyüme performansı ve işçi gelirlerinin tarihsel gelişimleri veriler 

yardımıyla değerlendirilip 1984 sonrası işçi gelirlerinin ülke ekonomisindeki yerinin 
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değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla çalışma 4 bölümden oluşmuştur. İlk 

bölümde kavramsal boyutta büyüme kavramı ele alınıp, büyüme teorileri ve 

özellikleri kapsamlı bir şekilde anlatılmıştır. Ardından ödemeler bilançosu hakkında 

bilgi verilip ödemeler bilançosu sınıfları ve hesap grupları açıklanmış işçi gelirlerinin 

yer aldığı cari işlemler hesabına yer verilmiştir. Bu bölümde işçi gelirlerinin tanım ve 

kapsamlarından söz edilip, geniş bir yelpazede işçi gelirlerini belirleyen unsurlar 

hakkında genel bilgi verilmiştir. İşçi gelirlerini gönderme gerekçeleri, transfer 

miktarları, etkilerinden bahsedilmiştir.  

Çalışmanın 3. bölümünde tarihsel süreçte ekonomik büyüme ve işçi gelirleri 

1980 öncesi ve 1980 sonrası dönemler halinde incelenmiştir. Çalışmanın kilit kısmını 

oluşturan 1984 sonrası işçi geliri ve büyüme karşılaştırması grafikler yardımıyla 

ayrıntılı bir şekilde anlatılarak bölüm sonlanmıştır.  

Son bölümde ise konu ile ilgili literatür çalışması yapılıp, 1984 sonrası iki 

değişkenin zaman serisi içerisinde birim kök içerip içermediği kontrol edilmiş ve 

büyüme ile işçi gelirleri arasında uzun dönem ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. 

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün belirlenmesi için Granger Nedensellik 

analizine tabi tutulmuştur. Böylece yapılan çalışma ile büyüme ile işçi gelirleri 

arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığı aralarında bir ilişki varsa birbirlerini 

etkileme derecelerinin ne olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

EKONOMİK BÜYÜME KAVRAM VE KAPSAMI 

Yapılan çalışmanın ilk bölümünü oluşturan Ekonomik Büyüme kavramı, sahip 

olduğu önemden dolayı geniş çapta açıklanarak temel kavramları üzerinde 

durulmuştur. Büyüme özelliklerinin yer aldığı bu bölümde büyüme teorilerini 

geleneksel ve modern ayrıma tabi tutarak ayrıntılı şekilde incelenmiştir. 

1. 1. Ekonomik Büyüme ve Temel Kavramlar 

Köken olarak Yunancada ev ve kural kelimelerinden meydana gelen ekonomi 

ev idaresi anlamına gelmektedir. Türkçede bu kavram yerine, Arap kökeninden gelen 

iktisat terimi kullanılmaktadır. Kıt olan kaynaklarla yani sınırlı üretim faktörleri ile 

sonsuz insan ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını inceleyen aynı zamanda bir bilim 

dalı olan ekonomi literatür de çok sık karılaştığımız bir kavramdır (Çetinkaya, 2014: 

2). Büyüme ise biyolojik olarak canlılıktır. Bu nedenle ekonomide canlılar gibi 

büyümektedir. Ekonomilerin büyümesi kavramı, sanayileşme sürecine geç geçilmesi 

nedeniyle modern dünyada 18 yy. sonlarına doğru meydana gelmiştir. Sanayi 

devriminin beraberinde getirdiği kitlesel üretim sayesinde üretimin tüketimi aştığı 

ülkelerde kişi başına düşen milli gelir hesaplanmaya başlanmıştır. Nüfusun büyük bir 

dilimini kaplayan sıradan halk her yerde sabit bir kişisel gelire sahipken, sanayi 

devrimiyle birlikte stabil olan durum belirli iniş çıkışlar yaşamıştır. Böylece milli 

gelirin ilk defa uluslararasında farklılık sergilemesi büyüme kavramını gündem 

konusu yapmıştır (Sarıtaş, 2017: 40). 

Ekonomik büyümeden söz edebilmek için ‘Reel GSYH’ nın belirli zaman 

içerisinde sürekli artış göstermesi gerekir. Çünkü bireylerin yaşam koşullarının 

standart şekilde artış göstermesinin tek yolu iktisadi büyümeden geçmektedir 

(Aktaran; Baoua, 2016: 16). Fert başına reel hasılada yaşanan sürekli artış şeklinde 

tanımlanan iktisadi büyüme makroekonominin ilgilendiği konular arasındadır (Ünsal, 

2007:11). Ekonomik büyüme ülkelerin yıldan yıla değişiklik sergileyen üretim 

kaynaklarının hem nitelik hem de niceliklerinde oluşan farklılıklar sonucu 

oluşmaktadır. Bu durumun nedeni ülkenin sahip olduğu üretim kapasitesi iken bir 

yandan da kaynaklarının teknoloji seviyesidir. Aynı zaman da büyüme olgusunun 
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uzun dönemli olması iktisat içeriğin de makroekonomik anlamda daha çok arz 

sahasında belirlenmesine neden olur (Ay, 2007: 4-5). 

Literatürde iktisadi büyüme kavramına yönelik iktisatçıların birbirinden farklı 

birçok tanımları bulunsa da ortak paydada buluşulmuş genel tanımların varlığından 

söz etmek mümkündür. Bunlar üretim faktörlerinde oluşan artışlar, sermaye stokunda 

oluşan artışın toplam faktör verimliliğini yükseltmesi, dönemler itibari ile ulusal 

hasılada meydana gelen artış şeklinde sıralanabilir (Çetinkaya, 2014: 5). 

Konu hakkında yapılan araştırmalar sonucu, Ekonomik Büyümenin temel 

kavramları ile ilgili 6 maddenin var olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik büyümeyi 

belirleyen bu kavramlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

 Milli Gelir 

Ekonomide belir bir dönemde var olan tüm birimlerin yapmış oldukları mal ve 

hizmet üretimi sonucu elde ettikleri gelirlerin toplamıdır. Aynı zamanda belirli 

dönemde üretilmiş olan bütün nihai mal ve hizmetlerin üretici fiyatları üzerinden net 

değeridir. Milli Gelir, GSMH, GSYH ve SMH gibi geniş bir içeriğe sahiptir. Safi 

milli hasıladan dolaylı vergilerin çıkarılmasıyla bulunan milli gelirden hareketle 

kişisel gelir ve harcanabilir gelirler de hesaplana bilmektedir ( Mucuk, 2015: 9-11). 

 Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 

Nominal ve reel olarak iki ye ayrılan hasılanın, ülke sınırları içerisinde belirli 

bir yılda üretilen nihai malların, üretildikleri yılın piyasa fiyatları üzerinden değeri 

Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla olarak adlandırılmaktadır. Reel Gayrisafi Yurtiçi 

Hasıla ise temel bir yılın piyasa fiyatları üzerinden değerine denilmektedir. Bu 

kavram zaman içerisinde piyasa fiyatlarında oluşan değişikliklerin üretilmiş olan mal 

ve hizmetlerin piyasa değeri üzerindeki etkisini yok etmektedir. Dolayısıyla bir yılda 

ülke sınırları içerisinde üretilen mal miktarlarının zamanla oluşan değişikliklerini 

yansıtan bir büyüklüktür (Ünsal, 2007: 3-5). Üretim gelir ve harcama olmak üzere 3 

farklı yöntem aracılığı ile hesaplanan GSYH da dikkat edilmesi gereken 2 önemli 

unsur mevcuttur. Bunlardan ilki, hesaplamaların ülke sınırları içerisinde 
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gerçekleşmesi ve üretim faaliyetlerini gerçekleştiren kişilerin yerli ya da yabancı 

olmalarında herhangi bir mahsur olmamasıdır. İkinci unsur da yapılan 

hesaplamalarda ara mal yerine nihai mal ve hizmetlerin esas alınmasıdır. Bunun 

sebebi ise ortaya çıkacak olan çift kayıt problemini önlemektir (Mucuk, 2015: 9). 

 Gayri Safi Milli Hâsıl 

Belirli bir dönemde ülke vatandaşları tarafından üretilmiş olan bütün mal ve 

hizmetlerin değerine denir. Burada üzerinde durulması gereken en önemli 

noktalardan biri üretim de kullanılan faktörlerin brüt oluşu yani safi olmayışıdır. 

Yıpranma ve aşınmalar dikkate alınmamaktadır. Bir diğer önemli nokta ise üretilmiş 

olan mal ve hizmetlerin üretilmiş oldukları dönem piyasadaki mevcut fiyatlarla 

değerlendirilip bir araya getirilmeleridir (Taban, 2010: 4). 

GSMH, yurt içi hasılaya net dış faktör gelirlerinin yani ülkeye giren ve ülkeden 

çıkan faktör gelirlerinin eklenmesi ile elde edilmektedir. Taban (2010) yılındaki 

çalışmasında ekonomik performansın ölçülmesinde uluslararası bütünleşmenin 

yoğunlaşması ve ekonomik sınırların ulusal sınırları tanımamasından ötürü GSYH’ 

nın kullanıldığını ifade etmiştir. Ayrıca GSYH GSMH göre ölçümü daha basittir. 

Ancak tüm bu unsurların yanı sıra GSYH hesaplamalarında bazı unsurların 

ölçülememesi rakamların güvenilirliğini zedelemektedir. Ölçülemeyen unsurlara 

örnek verecek olursak, Bunlar, kayıt dışı ekonomik faaliyetler, boş zaman, ev 

hanımlarının yapmış oldukları işler gibi piyasa ekonomisine dahil edilmeyen 

faaliyetler, çevre kirliliği fabrika atıklarının neden olduğu negatif dışsallıklar ve son 

olarak insanların yaşam standartlarında yaşanan değişikliklerdir (Mucuk, 2015: 10). 

 Safi Milli Hâsıla 

Ekonomideki net katkıyı bulmak için üretilen mal ve hizmetlerin değerinde 

meydana gelen aşınmaların, eskime paylarının çıkarılması ile geriye kalan miktardır. 

(Acar, 1990: 13). 
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 Kişisel Gelir 

Milli gelirden kurumlar vergisi, sosyal güvenlik kesintileri ve dağıtılmayan 

karlar çıkarılıp transfer ve faiz ödemelerinin eklenmesi sonucu bulunmaktadır ( 

Yiğitbaşı, vd., 2001: 117). Kişi başına gelir, milli gelirin ülke nüfusuna bölünmesi ile 

elde edilmektedir. Kişi başına gelir milli gelirden daha tutarlı bir ölçüt olduğu için 

ülkelerin farklı dönemleri, İktisadi Büyüme ve Kalkınma mukayeselerinde daha fazla 

kullanılmaktadır. Fakat kişi başına gelirin ortalamayı gösterdiği de göz ardı 

edilmemelidir (Acar, 1990: 16). 

 Harcanabilir (Kullanılabilir) Gelir  

Kişisel gelirlerden vasıtasız yani dolaysız vergilerin çıkartılması ile elde edilen 

gelirdir (Yiğitbaşı vd., 2001: 118). Bu gelir iki şekilde değerlendirilmektedir. 

Öncelikli olarak tüketim harcaması yapılır ardından kalan kısım tamamen tasarrufa 

dahil edilir. Tasarruf edilen kısım belirli aracılar vasıtasıyla krediye dönüştürülür. 

Daha sonra krediyi temin edenler bu finansmanı yatırım harcamalarında 

değerlendirebilme fırsatı yakalarlar (Demir, 2015: 87).  

1. 2. Ekonomik Büyümenin Özellikleri 

Ekonomik büyümenin sahip olduğu belli başlı özellikler aşağıda maddeler 

halinde verilmiştir. 

 Ekonomik büyüme kantitatif bir olgudur. Bu nedenle rakamlarla ifade 

edilmektedir 

 Ekonomik büyümede ikame yatırımlar söz konusu olamaz. Örneğin yıkılan 

bir binanın yerine aynı kat sayısıyla bina yapılıp büyümeden söz edilemez. 

 Uzun döneme dayalı bir olgu olan ekonomik büyümede üretim artışının 

sağlanması, iktisadi yapının değiştirilmesi ve yatırımların yükseltilmesi 

ancak birkaç yılda mümkün olmaktadır. 

 Ekonomik büyümeden bahsedilebilmesi var olana ilave yapılması ile 

mümkündür. Yani büyüme nominal değil reel bir artıştır. 
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 Büyüme ekonomide bazı hareketlilik ve istikrarsızlıklara neden olmaktadır. 

Bu durum ekonomik büyümenin dinamik bir özelliğe sahip olduğunun 

göstergesidir. 

Son olarak ekonomik büyüme sadece belirli bölge ve sektörleri değil 

ekonominin bütününü kapsamaktadır. Bu nedenle makro bir olgu olarak literatürde 

yerini almıştır (Acar, 2008: 35-36). 

1. 3. Ekonomik Büyüme Teorileri 

İktisat bilimini tarihsel olarak incelediğimizde 15. ve 18 yy. ortalarında iktisat 

alanında Merkantilizim ve Fizyokrasi olarak adlandırılan ekollerin hâkim olduğunu 

görmekteyiz. Bu ekoller öncülüğünde ekonomik büyüme hakkında düşünceler ortaya 

atılmaya başlanmıştır (Selvi, 2017: 39). Büyüme teorisi ise, içinde var olan sistem 

koşulları ile iktisatçıların bilimsel seçimlerine göre biçim almaktadır. Literatürde de 

her zaman önemli bir payı olan büyüme, ülkelerin ekonomik açıdan gelişmiş 

olmalarının en önemli faktörlerinden biridir (Çetinkaya, 2014: 15). Merkantilist 

iktisatçılar ülkenin zenginliğini değerli madenlerle ölçerken fizyokratlar ülkelerin 

büyümesini tarım sektörüne bağlı olduğunu savunmuşlardır (Selvi, 2017:39). 1776 

tarihin de yayınlanan Ulusların Zenginliği Üzerine Bir Deneme adlı eseriyle Adam 

Smith hem iktisat biliminin temellerini atmış hem de iktisadi büyüme ile ilgilenen ilk 

iktisatçı olmuştur. Ardından Malthus ve 1817 yılında Ricardo yapmış oldukları 

çalışmalarla Smithi takip etmişlerdir (Ünsal, 2007: 26). Büyümenin teorik açıdan 

temelleri, Karl Marx sayesinde gerçekleşmiştir. Akabinde Sosyalist Düşünce Sistemi, 

yerleşik düzene başkaldırı özelliği ile devam etmiştir (Çetinkaya, 2014: 16). 1870-

1929 yıllarına gelene denk büyümeye duyulan ilgi hep canlı iken bu aralıklarda 

marjinalist devriminde etkisi ile büyümeye olan ilgi azalmış ve iktisatçılar mikro 

alanına kaymışlardır (Ünsal, 2007: 27). Bu durumun nedeni marjinalist akımın 

görünmez el tarafından makroekonomik dengesizliklerin yok edilip ekonomik 

büyümenin gerçekleşeceğine inanması ve böylece büyümenin gündemde kalmasına 

engel olmasında yatmaktaydı. Ta ki Keynesle birlikte tekrar hayat bulana denk 

(Çetinkaya, 2014 16). Konuya ilginin azalmaya başladığı yıllarda o dönemin 

etkisinde kalmayan Feldman ve Schumpeter büyüme konusunda önemli iki ilginç 
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çalışma yapmıştır. Sonraki yıllarda tekrardan keşfedilecek bu çalışmaları Neo-

Keynezyen büyüme modeli izlemiştir. Bu model Roy Harrod ve Evsey Domar 

tarafından bağımsız olarak geliştirilmiştir. 1939-1956 yıllarında yapmış oldukları 

çalışmalar sayesinde Harrod-Domar modeli büyüme teorisine egemen olmayı 

başarmıştır (Ünsal, 2007: 27). Bu modele kadar bahsetmiş olduğumuz kişiler tarihsel 

açıdan incelediğimizde geleneksel büyüme modeli kapsamında yer almaktadır. 

Harrod- Domar modeli ile birlikte başlayan Çağdaş yani modern büyüme teorisinin 

gelişim süreci başlamıştır. Bu model gelişim sürecinin ilk dalgası olarak kabul 

görmüştür. Neoklasik Büyüme Teorisini inşa eden Solow, Harroda karşılık harekete 

geçmiştir. Sürecin ikinci dalgasını oluşturarak meydana gelen dengelerin tesadüf 

eseri olmadığını iddia etmektedir. Büyümenin esas kaynağı teknolojik gelişimken, 

bunun sistem içerisinde yer almaması modelde büyük problemlere neden olmuştur. 

Bu problem gelişim sürecinin hem üçüncü dalgası hem de iki temel ayağı olan içsel 

büyüme teorisi ile açıklanmıştır (İnal, 2013: 7). Ünsal (2007) İktisatçıların büyüme 

kavramına en fazla ilgi duydukları dönemler Harrod- Domar ve Solow modellerinin 

incelendiği 1950-1970 dönemleri olmuştur. 1969 yılında zirveye ulaşan büyüme 

1990 yılında yayınlanan makaleler incelendiği zaman konuya duyulan ilginin azalıp 

yavaş yavaş önemini kaybettiğini göstermiştir. İktisatçılar 1990lı yıllarda ülkelerin 

verimlilik ve birikim açısından neden birbirlerinden farklılık gösterdiklerini 

sorgulamışlardır. Yapılan bu sorgulama Rostow ve Adelman tarafından da 

benimsenmiş olan büyümenin belirleyicilerinin iki ana gruba ayrılmasına neden 

olmuştur.  

Şekil 1: Büyüme Belirleyicileri 

 

BÜYÜME 
BELİRLEYİCİLERİ

DİREKT 
ETKİLEYEN 
UNSURLAR

SERMAYE 
BİRİKİMİ

VERİMLİLİK

DOLAYLI 
ETKİLEYEN 
UNSURLAR

TEMEL 
BELİRLEYİCİLER
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Şekil 1’de de belirtildiği gibi sermaye birikimi ve verimlilik unsurları 

büyümeyi direkt etkilemektedir. Büyümeyi dolaylı bir biçimde etkileyip asıl amacın 

büyümenin yaklaşık belirleyicilerini etkilemek olan unsurlar ise temel belirleyici 

olarak adlandırılmıştır. Temel belirleyicilerin incelendiği çalışmaların yapılması 

büyüme teorilerinin 4. Dalgasını meydana getirmektedir. 

Büyüme teorilerinin gelişim süreçleri genel hatlarıyla verilip bir sonraki 

başlıklarda konunun daha iyi anlaşılması için teoriler ayrıntılı bir şekilde ele 

alınmıştır. 

1. 3. 1. Geleneksel Büyüme Modeli 

1. 3. 1. 1. Klasik Büyüme Modeli 

Ricordo’ nun en büyük katkıyı yaptığı Klasik Büyüme Modeli, Ricardo Modeli 

olarak adlandırılsa da bu model Adam Smith başta olmak üzere, Ricardo, Malthus, 

John Stuart Mill ve son olarak James Mill gibi iktisatçıların sahip oldukları fikirlerin 

ortak bir ürünüdür (Acar, 2008: 61). 

Klasik ekonomi devlet müdahalesinin yer almadığı, tam istihdam koşullarının 

bulunduğu faiz oranları ücret ve fiyatların esnek olduğu bir kuram geliştirmiştir. 

(Karakayalı, 2002: 193). Büyüme konusuna ise, üretim yapılabilmesi için olmazsa 

olmaz kabul ettikleri üretim faktörlerinin (emek, sermaye ve doğal kaynakları) 

artması gözüyle bakmışlardır. İktisat teorisi açısından tam bir dönüm noktası olan bu 

görüş arz yanlı bakış açısını yansıtmaktadır (Çetinkaya, 2014: 21). Klasik büyüme 

modeline göre karlar sermayeyi uyaran ana faktör olarak kabul edilmektedir. 

Malthus’ un nüfus teoremi esasken genel olarak ekonomide azalan verimlerin 

işlediğini kabul ederler. İngiltere de 19. yy da yaşanan problemlerden etkilenen 

Klasikçiler, karlara bağlı olan yatırımları büyümenin kaynağını kabul etmişlerdir. 

Başlangıçtaki sermaye birikimleri ve tasarruflarının yüksekliği, zamanla nüfusta 

yaşanan artışlar öncü olmak üzere rant ve ücretlerdeki yükselişlerle, karlarda 

azalmalara neden olacağını söylemişlerdir. Ardından yaşanan bu durumun yatırımları 

olumsuz etkileyerek sermaye birikimini engelleyip, sistemin durgunlaşarak 
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ekonomik büyümenin duracağını söyleyen karamsar bir model çizmişlerdir (Acar, 

2008: 62-63).  

Her ne kadar ilk kez ortaya çıkan sistemli bir model olsa da Klasik Büyüme 

Modeli diğer iktisatçılar tarafından eleştirilerek günümüzde ülkelere fayda 

sağlayamadığı görülmüştür. Çünkü modelin özellikleri ve temel varsayımları gerçeğe 

uymayarak ülkelerin büyüme süreçlerini açıklamada yetersiz kalmıştır (Gökçe, 2007: 

8). 

Genel hatlarıyla hem klasik iktisat’ ın kabul ettiği varsayımlar hem de sahip 

olduğu büyüme modelleri ile ilgili bilgi verdikten sonra, aşağıda bu başlıkta yer alan 

iktisatçıların büyüme konusundaki görüşlerine ve yapmış oldukları çalışmalara 

ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

 Adam Smith (1723-1790) 

Adam Smith ülkelerin zenginliğini işgücü, toprak ve fiziksel sermaye 

stokundan oluşan üretim faktörleri tarafından belirlediğini ifade etmiştir. Smith’e 

göre bu faktörler arasında ülkelerin zenginliği için en önemli unsur fiziksel sermaye 

stoku iken (Selvi, 2017: 41) İktisadi büyümenin temel faktörlerini, işbölümü ve 

sermaye birikimi olduğunu belirtmiştir. Sanayi devriminin ilk aşamalarında 

milletlerin zenginliği adlı çalışmasında yer verdiği büyüme esasen sanayi devriminin 

bir ürünüdür (Ünsal, 2007: 40). Ülkelerdeki işbölümü ve uzmanlaşmanın başarılı bir 

şekilde uygulanması Smith’in teorisine göre büyümeyi olumlu yönden etkileyecektir. 

İş bölümünde yaşanan artışların emek verimliliğini artmasına neden olup, işgücü 

başına üretimin yükselişe geçmesini tetikleyeceğini savunur (Taban, 2010: 27). 

Smith verimlikte yaşanan artışın üç nedenle gerçekleştiğini ifade eder. Bunlardan ilki 

herhangi bir işte işbölümünün yapılması işçilerin işin o kısmında kabiliyetini 

geliştirip kısa sürede daha fazla iş yapmasına neden olacak böylece verimlilikte 

artışlar meydana gelecektir. Bir diğer neden çalışanların işin her aşamasında görev 

alması çalışma esnasında işçiye vakit kaybına mal olurken tek bir alanda görev alan 

işçinin zamandan tasarruf etmesine neden olacak bu sayede zaman kaybı 

yaşanmayarak işte verimlilik artışı meydana gelecektir. Son olarak üçüncü nedende 
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tek bir alanla uğraşan işçinin uzmanlaşmasını sağlayan iş bölümü işçilerin yaratıcı 

fikirleri sonucu teknolojik ilerlemeleri beraberinde getirecektir (Ünsal, 2007: 40-42). 

Smith’e göre toplumların refaha ulaşmasına neden olan işbölümü tesadüf eseri 

veyahut ileri fikirli kişiler tarafından ortaya çıkmamıştır. Bu tamamen bireylerin 

kişisel çıkarlarından ötürü ortaya çıkan mübadele etme gücünün bir ürünü olarak 

meydana gelmiştir. Bu güç paranın mübadelesi ve ulaşım olanaklarına göre 

şekillenen piyasa ölçeği tarafından sınırlandırılmaktadır. Piyasanın büyüklüğü ile 

işbölümü arasında doğru orantılı bir ilişki mevcuttur (Taban, 2010: 29). 

Aşağıdaki şekilde Adam Smith’in büyüme modeli verirmiştir. 

Şekil 2: Büyüme Modeli 

 

Kaynak: Ünsal, 2007: 46 

Şekilde de görüldüğü gibi iş bölümü sayesinde meydana gelen olay örgüsü, 

kısır döngü gibi bir birini teşvik ederek milli gelir artışına neden olmaktadır. Gelirde 

yaşanan bu artış ülkelerin refah seviyelerini arttırıp ekonomik büyümeye neden 

olacaktır. Ancak Ünsal (2007), yapmış olduğu çalışmada Smith’ in büyümesinin 

sınırsız bir şekilde gitmeyeceğini toplumda gerçekleşecek büyümenin bir üst sınırın 

olduğunu belirtmiştir. İşbölümüne dayalı yaşanan büyüme belirli bir hasıla seviyesini 
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Teknolojik 
İlerleme
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yakaladığı anda durağanlaşacaktır. Büyüme konusunda Adam Smith Merkantilizm 

gibi korumacı bir politika benimsenmemiş aksine mutlak üstünlük teorisini 

benimsemiş, serbest dış ticareti savunmuştur. Çünkü Smith toplumların 

kendilerinden daha ucuz ürettikleri malları diğer ülkelerden temin edip kendi 

mallarını ihraç etmeleri sonucu piyasalarda genişlemelerin meydana gelerek büyüme 

gerçekleşeceğini söylemiştir (Aktaran: Selvi, 2017: 41). Son olarak ülkelerin 

büyüyebilmeleri sahip oldukları kurumsal unsurlarla ilişkili olduğu için Adam Smith 

te kurumsal unsurlar ışığında büyümenin incelenmesi gerektiğini savunmuştur 

(Ünsal, 2007: 76). 

 THOMAS R. MALTHUS 

Malthus yapmış olduğu çalışmada nüfusta yaşanan artışın gelecekte insan 

yaşamını tehdit edip ülke refahını bozacağını belirtmiştir ( Taban, 2010: 32). Nüfusta 

meydana gelen yükseliş kişi başına çıktı seviyelerinde düşüşe neden olduğu için 

Malthus’a göre nüfustaki artış kontrol edilemezse ekonomik olarak büyüme 

yaşanmayacaktır (Çetinkaya, 2014: 22). Bu nedenle 25 yılık bir dönemi referans 

alarak nüfusta yaşanan artışla gıda artışı arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmıştır. 

Malthus’ un teorisine göre nüfus artış hızı geometrik bir seyir izlerken, tarımda 

azalan verimler kanununun geçerli olmasından ötürü gıdanın aritmetik bir artış 

izlediğini söyler. Nüfus artışının büyüme üzerinde olumsuz etki yarattığını ifade eden 

Malthus, büyüme modeli ile üç konu üzerinde değişik önermeler ortaya çıkartmıştır. 

Bunlardan ilki devletin gelir dağılımını iyileştirmesidir. Hükümetin gelir dağılımına 

müdahale etmesini inceleyen Malthus gelirlerinde yükselme yaşayan işçilerin daha 

iyi imkânlar elde etmesinin anlamsız olduğunu savunmaktadır. Çünkü yüksek gelir 

sahibi bireyler eskiye kıyasla daha iyi beslenme olanakları elde edip daha iyi sağlık 

hizmetlerine sahip olacaklardır. Bu sayede toplumda yaşanan ölüm oranlarında 

azalmalar olup nüfus, çıktı seviyesini aşarak kişi başına çıktı miktarını azaltacaktır 

Bu nedenle Malthus devletin yapmış olduğu bu politikanın geçersiz olduğunu 

savunmuştur. Bir diğer konu sağlıkta meydana gelen gelişmelerdir. Sağlıktaki olumlu 

gelişmeler yukarıda değinildiği gibi kişilerin daha uzun süre yaşamalarını sağlayacak 

ve kişi başına gelir miktarında azalmalara neden olacaktır. Son olarak, ülkede 

yaşanan teknolojik ilerlemenin büyüme üzerinde herhangi bir etki yaratmadığını 
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savunmuştur. Bunun nedeni ise teknolojik gelişim çıktıları arttırırken paralel bir 

biçimde nüfusu da yükselteceğini söylemiştir (Taban, 2010: 35-38). 

 DAVİD RİCARDO (1772-1823) 

Başarılı bir borsacı olan David Ricardo 1813 yılında Politik İktisadın ve 

Vergilendirmenin Prensipleri adlı eserinde geliştirmiş olduğu büyüme modeli, azalan 

verimler, fonkiyonel gelir dağılımı, son olarak gelirin işçi, toprak sahipleri, 

kapitalistler arasındaki bölüşümü üzerine kurulmuştur (Ünsal, 2007: 60). Ricardo’ 

nun vermiş olduğu eserler İngiltere de yaşanan sanayi devrimin ilk aşamalarına 

takamül etmekteydi. O dönemde sanayi sektöründe yaşanan teknik ilerlemeler, 

sermaye birimleri başta olmak üzere tasarruf ve verimlilik artışına neden olmuştur. 

Buna karşın tarım sektöründe verim düşüklüğü yaşanıp, ekonomi tam istihdam 

şartlarında iken ücretler asgari geçim düzeyinde seyretmekteydi (Hiç, 1975: 3; 

Taban, 2010;39).  

Ricardocu modelin varsayımları aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

 Karların yüksek olmasından ötürü tasarruf ve sermaye birikimleri hem 

yüksek hem de hızlıdır. 

 Teknik ilerleme açısından sanayi kesimi büyük bir ivme yakalamışken tarım 

kesiminde yaşanan toprak kıtlığı ve verimsizliği ilerlemeleri yavaşlatmıştır. 

Bunun sonucu Adam Smith tarafından ileri sürülen sanayi kesiminde artan 

verimler kanunu geçerli iken tarım da azalan verimler kanunu işlemektedir. 

 Ekonomi daima tam istihdam koşullarında işlev görmektedir. 

 Maltusun nüfus kavramı nedeniyle ücretler uzun dönemde asgari düzeyde 

iken kısa dönemde işgücü arz ve talebi tarafından belirlenmektedir. 

 Üretim işgücü-sermaye ve son olarak ta toprağın fonksiyonudur (Hiç, 1975: 

4; Taban, 2010; 39). 

Ricardo üretime katılan grupların toplam çıktıdan almış oldukları payı ayrı 

başlıklar altında incelemiştir. Bunlardan ilki işçilerinin emekleri karşılığı almış 

olduğu ücrettir. Ricardo fiyatı emeğin doğal fiyatı ve piyasa fiyatı şeklinde ayrı ayrı 

ele almıştır. Doğal ücret haddi işçilerin sabit kalıp, nesillerini korumalarına ve 
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sürdürmelerine imkân veren ücret haddidir. Buna karşılık emek arz ve talebi 

tarafından belirlenen piyasa ücret haddi işçiye yapılan ödeme miktarıdır. Kısa 

dönemde ücret hadleri birbirinden farklı olsalar bile uzun dönemde bu durum söz 

konusu değildir. Çünkü Ricardo ya göre uzun dönemde reel ücret haddi asgari 

düzeyde sabit şekildedir (Ünsal, 2007: 60). Toprağın var olan gücünün kullanılması 

sonucu sahibine vermiş olduğu gelir rant olarak adlandırılır. Ranttan sağlanan bu 

gelir Ricardo’ ya göre hak edilmemiş bir gelirdir ve doğanın cimriliği sonucu ortaya 

çıkmıştır (Taban, 2010: 40). Çünkü ülkeler büyüme sürecinde iken taleplerinde 

sürekli artış yaşanmaktadır. Fakat sahip olunan toprağın verimlilikleri farklılık 

göstermektedir. Ülkenin birinci derecen verim sağladığı arazisi sınırlıyken kişinin 

tarımsal ürünün ihtiyacını karşılamak için daha çok verimsiz topraklara yöneldiğini 

ifade eder. Bu durdum sonucu verimlilikte yaşanan düşüş yaygın azalan verimler 

olarak ifade edilir. Kalitesi kötü arazilerin devreye girmesi rantta artış yaşanmasına 

neden olmaktadır. Verimli olan toprak kıtlığından ötürü tarımsal ürünleri arttırmanın 

yolu kaliteli toprakta daha fazla emek kullanılması fikridir. Ama Ricardo bu 

durumda emeğin üretime katkısının zamanla azalacağını ifade ederek toprağın aşırı 

kullanılmasının getireceği olumsuz sonucu yoğun azalan veriler olarak adlandırmıştır 

(Ünsal, 2007: 61-62-64). Büyümenin temellerini rant ve karla ilişkilendirmeye 

çalışan Ricardo’ ya göre girişimcilerin yapmış oldukları sermaye birikimleri ile 

yaptıkları yatırımları tetikleyen unsurlar karlarındaki artıştır. Sanayi sektöründe 

yaşanan verimlilik artışının daima olmayacağını söyleyen Ricardo tarımda artan 

maliyetlerin ücret seviyelerinde yükselmeler yaşamasına neden olup kar oranlarında 

azalmaların meydana geleceğini ifade etmektedir. Bu durum ekonomik büyümenin 

kaçınılmaz bir gerçekle yüzleşmesiyle son bulacaktır. Yabancı ülkelerde ithal edilen 

tahıllara ithalat kısıtlaması konması sonucu ülkede ücret mallarında yaşanan artışın 

ortadan kaldırılması için tahıl yasasının iptalini isteyen Ricardo bu sayede kar 

oranlarında artışlar yaşanıp yatırımda yaşanan etkilerin yok olacağını ifade eder. Son 

olarak Ricardo her ne kadar teknik ilerlemelerin yaşanıp sabit sermayelerde artışlar 

olsa da bunlar ekonominin durgunluk sürecine girmesini engelleyemediğini 

söyleyerek sadece süreci geciktirdiğini ifade etmiştir (Taban, 2010: 39-42). 
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1. 3. 1. 2. Sosyalist Büyüme Modeli 

Kapitalist düşünceye karşı gelen sosyalist düşünce sisteminin temelleri 1847 ve 

1867 yılında yapmış olduğu çalışmalar ile Karl Marx tarafından atılmıştır 

(Çetinkaya, 2014: 29). Marx, Kapitalizmin sona erip sosyalizm vasıtasıyla 

komünizme geçilmesini öngörmekteydi. O dönemde Komünizm sistemine 

geçilmesini isteyen düşünürler yeni sisteme geçilmesini insan iradesiyle 

ilişkilendirirken, Marx kapitalist sistemin hem kurulmasını hem de sona ermesini 

insan iradesi dışında gerçekleşen bir olay olarak görmekteydi (Taban, 2010: 45).  

 Marksist Büyüme Teorisi  

Kral Marx tarafından oluşturulan teoriler Emek Değer Teorisi, Fazla Değer ve 

Kar Teorisi olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Marx’ ın asıl amacı dinamik 

yapıya sahip olan kapitalizim sistemini irdelemektir. Bu dinamiklik kapitalistler 

arasında rekabeti şiddetlendirerek teknik ilerlemelerin artışına neden olmuş, 

beraberinde sermaye birikimini arttırmıştır. Fakat teknik ilerlemeler zamanla kar 

hadlerinde düşüşlere neden olmuştur. Dinamik yapı beraberinde ekonomik 

dalgalanmalar oluşturacaktır. Kar haddinin yükseltilmesi için yapılan çalışmalar 

sermayenin sürekli olarak kapitalistlerin elinde toplanmasıyla sonuçlanacaktır 

(Günsoy, 2013: 67-68; Hiç, 1975: 21). Yaşanan teknik ilerlemeler artık değerler 

sonucu ortaya çıkan karların yeniden yatırıma yönlendirilmesinin eseridir. Meydana 

gelen bu domino etkisine Marx kendini yenileyen süreç adını verse de sistemin 

sonunu getirdiği düşüncesine varmıştır (Çetinkaya, 2014: 29). Bu süreç işçinin 

sömürülüp devletin müdahale etmesine engel olmaktadır. Kapitalistlerin çok büyük 

kar etmelerinin nedeni işçilerin çalışma saatlerini uzatıp emeklerinin karşılığı olan 

ücretten mahrum bırakmaları ile açıklanmaktadır. İşçinin fazladan çalışması ile 

ortaya çıkan artı değer kapitalistlerin gün be gün artan sermayesine yenisini 

eklemektir. Ülkenin yedek sanayi ordusuna sahip olması işçilerin bu sistemi kabul 

etmesine neden olmuştur. Marx ancak bu sistemin sonlandırılması ile sorunların 

çözüme ulaşacağını söylemiştir (Günsoy, 2013: 67-68). 

Büyüme unsuru Klasiklerin aksine yüksek kar hadlerinde gerçekleşen Marksis 

yaklaşımda büyümenin bel kemiğini toplam artık değerin oluşturduğunu kabul 
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etmektedir (Çetinkaya, 2014: 29). Marx’ ın büyüme teorisinden farklı teoriler 

savunan Ricardo da nüfus yükselişleri ve sermaye birikimlerinin belirli seviyeye 

geldikten sonra ekonominin durgunlaşarak büyümenin sonlanacağını ifade etmiştir. 

Devlet ne kadar çabalarsa çabalasın bu durgunlukla baş edemeyeceğini belirterek 

devletin yapmış olduğu politikaların sadece durgunluğu yok etmeyip ötelemekten 

ileri gidemeyeceğini savunmuştur (Hiç, 1975: 21). Ricardo’ nun emek-değer 

teorisinden hareketle artık-değer kavramını benimseyen K. Marx kişilerin belirli 

becerilerinden oluşan emek sayesinde malın değerinin belirlendiğini söyler. Bu 

değerin kaynağı olarak emek miktarını esas alırken üretim sürecinde herhangi bir 

üretim tekniğine başvurulduğu takdir de o üretim tekniğini değerin kaynağı kabul 

etmektedir. Oysaki Ricardo da durum tamamen farklıdır. Çünkü Ricardo çok kötü 

durumlardaki maliyeti esas almaktadır (Hiç, 1975: 21; Taban, 2010: 45-46). Marx 

ücretlerin belirlenmesinde yedek sanayi ordusunu esas alırken Ricardo Maltusun 

nüfus kanunu benimsemektedir. Aynı zamanda Marx, rant ile kar arasında herhangi 

bir ayrım olmadığını söyleyerek azalan verimler yasasını, teorisi kapsamında 

barındırmamaktadır. Karların zamanla azalmasını azalan kar yasası başlığı altında 

ifade etmektedir (Günsoy, 2013: 69). 

Genel itibari ile Marx insanalar tarafından kayıtsız kalınamayacak fikirler öne 

sürerek, yaptığı çalışmalarla günümüze kadar gelmiştir. Çalışmaları bazı eleştiriler 

alıp doğrulukları zamanla yok olsa da halen önemini koruyan çok yanlı bir kişi 

olarak kayıtlara geçmiştir (Hiç, 1975: 19). 

 Schumpeter Tarzı Büyüme Modeli 

19 yy’ ın son evrelerinde var olan kuramsal gelişmeleri referans alan 

Schumpeter sil baştan ekonomi kuramını yazmaya çalışmıştır. 1991 yılında “The 

Theory of Economic Development adlı Almanca yayınlanan eseri ekonomik büyüme 

ile ilgili görüşlerinin yer aldığı ilk baskıdır. Ardından bu çalışması 1939 ve 1950 de 

Capitalism, Socialism and Democrasy kitaplarıyla ile şekillenmiştir (Karakayalı, 

2002: 402; Çetinkaya, 2014: 30).  
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Schumpeter büyümenin var oluşunu açıklamak için o zamana kadar pek 

gündemde olmayan iki önemli kavramdan bahseder bunlar; yenilik ve girişimci bir 

diğer adı ile müteşebbistir (Karakayalı, 2002: 403). Aynı zaman da canlanma, refah 

ve depresyon aşamalarından oluşan 3 dalgalanma evresinden söz etmektedir. Bu 

evrimleri tek tek incelediğinde büyümenin teknik ilerlemeler ile yatırımların 

fazlalaştığı canlanmanın son aşamalarında ve refah evresinde var olduğunu 

belirtmiştir (Aktran: Çetinkaya, 2014: 31-32). Büyümenin nedenlerini analiz eden 

Schumpeter bunun yeniliklere borçlu olunduğunu ifade eder. Ekonomik büyüme bir 

girişimcinin iktisadi hayata bir yeniliği sokup herhangi bir alanda tekel olması ve kar 

elde etmesiyle başladığını söyler. Ardından zincirleme bir şekilde başka 

girişimcilerde bu süreci taklit ederek yenilik kümelenmeleri meydana getirirler 

(Ünsal, 2007: 77-78). Schumpeter girişimcinin sistem içerisine yeniliği sokması ile 

yaratıcı tahrip diye adlandırdığı kendine has ekonomik büyümenin gerçekleştiğini 

ifade eder. Bu aşamadan eskinin yok olup çok daha yüksek şekilde yükseldiğini iddia 

eder (Karakayalı, 2002: 404). Aynı zamanda Schumpetera göre sınai toplumun 

önemli olayları örneğin konjonktür dalgalanmalar gibi unsurlar büyüme ile yakından 

ilişkilidir (Karakayalı, 2002: 403). Kredilerle finans edilen otonom yatırım 

harcamalarındaki artışların da ekonomik büyümeye yol açtığını belirtir (Ünsal, 2007: 

-78). Schumpeter Büyüme ile ilgili yapmış olduğu bu çalışmalarda üç önemli sonuç 

ortaya çıkartmıştır. Bunlar: 

1.Teknolojik ilerleme olmadan ekonomik büyümenin yenilikleri 

irdelenemeyecektir. 

2. Monopolün yenilik ve büyümenin bir parçası olduğu  

3. Girişimciler tarafından teknolojik gelişimin sağlanması (Ünsal, 2007: 78)’ 

dır. 

Marx ile karşılaştırma yaptığımızda belirli benzerlikler olsa da Marx sistem 

bozukluğu sonucu son aşama olarak kapitalist sistemin çökeceğini söylerken 

Schumpeter sistemde meydana gelen başarılar sonucu bu çöküşün oluşacağını ifade 

etmektedir (Sarıtaş, 2017: 46-47). Son olarak Schumpeter büyümenin beraberinde 
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getirdiği gelir artışının çalışanların kazançlarında artışlar yaratarak işçilerin refah 

seviyelerini yükselteceği inancına sahipti. Schumpeter ekonomik büyüme sonucu 

kapitalist sistemin başarı ile sürdürüleceğini ve büyüme sonucu gerçekleşen gelir 

artışının işçilerin ücretlerini ve refah düzeylerini artıracağı inancını taşımaktadır 

(Çetinkaya, 2014: 31).  

1. 3. 2. Çağdaş/Modern Büyüme Teorileri 

Marjinalist iktisatçıların ekonomik büyüme konusuna ilgilerinin azalması ile 

gündemden düşen büyüme Keynes’in yapmış olduğu çalışmalarla yeniden 

parlamıştır. Bununla birlikte modern büyüme post Keynesyenciler tarafından 

yeşermeye başlamıştır (Selvi, 2017: 43).  

1. 3. 2. 1.Post-Keynesyen Büyüme Modeli 

 Keynesyen Büyüme Modeli 

Ekonomide tam istihdam denge noktasından devlet müdahalesinin yer 

almaması gerektiği gibi birçok klasik varsayımlarını reddederek klasik düşünceye 

karşı (1883-1946), tarihleri arasında var olan bir modeldir. 

Keynes, ekonomide yaşanan durgunlukların ancak talepte yaşanacak 

genişlemelerle ortadan kalkacağını söylemiştir. Bu nedenle konuyla ilgili 

düşüncelerinden ötürü statik içeriğe sahip olan ekonomik büyüme, Keynes’ e göre 

efektif talep tarafından belirlenmektedir. Talepte yaşanan genişlemenin dolaylı 

yoldan yatırımları teşvik edeceğini söyleyen Keynes bu teşvikler sayesinde 

yatırımlardaki yükselişlerin büyümeyi hızlandıracağını ifade eder. Ekonomi eksik 

istihdam seviyesinde denge iken yaşanan olumlu gelişmeler sayesinde tam istihdam 

seviyesinde yeniden denge noktasına gelecektir. İşte Keynes kısa dönemde meydana 

gelen bu denge noktasındaki değişimin nasıl meydana geleceğini ele aldığı için 

modelinde kaliteli emek ve teknolojik gelişimlere yer vermemiştir (Taban, 2010: 62 ) 

 Harrod- Domar Büyüme Modeli 

Keynes kısa dönemde yatırım harcamalarını ele almasından ötürü çalışmaları 

statik analizlere tabi olmuştur. Aynı zamanda geliştirdiği teorilerde bazı durumları 
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ihmal etmiştir. İşte bu nedenle Harrod tarafından eleştirilere maruz kalmıştır. 

Keynes’ in modelini genişletmek için çalışmalar yapan Harrod ve Domar ortaya 

çıkan tezin büyüyen dinamik ekonomi için söz konusu olup olmayacağını 

incelemiştir (Taban, 2010: 66). 

Dinamik bir analiz gerçekleştiren ikili Keynes’ in öne sürdüğü, ekonomide tam 

istihdamın kendiliğinden oluşmayacağı görüşünü büyüme süreci yaşayan ekonomiler 

için ele almıştır. Ve ayrıca denge şartını da bu ekonomilerde incelemişlerdir. 

(Aktaran: Demir, 2015: 93; Ünsal, 2007: 99). Harrod Domar büyüme modelinin 

temel unsuru net yatırımların üretim de yarattığı talep ve ekonominin kapasitesini 

arttırmaya yönelik çift etki yaratmasıdır. (Parasız, 2003: 89). Teknolojik verilerin 

sabit olduğu eksik istihdamın olmadığı bir ekonomide üretim artışı yatırımlarda 

meydana gelen yükselişle sağlanabilmekteydi. Bunun nedeni yatırımların çarpan 

mekanizmasıyla geliri yükseltmesi ve üretim gücünü artırmasıydı (Aktaran: Demir, 

2015: 93). Keynesyen de eksik olan kapasite etkisini ele alan Harrod ve Domarın 

model çalışmaları arasındaki fark çok az olduğu için bu iki kişinin çalışmaları 

birlikte ele alınmıştır (Parasız, 2003: 89). 

Her iki modelde de büyümenin esas unsurunun yatırım olduğu kabul edilse de 

aradaki temel farklar şu şekildedir. 

Öncelikli olarak bunlardan ilki gelirle olan ilişki biçimlerinin farklılık arz 

etmesiydi. Horrad gelirde meydana gelen yükselişin yatırımları ne oranda 

etkileyeceğini incelerken, Domar yapılan yatırımların diğer dönemde gelirde 

yarattığı değişimi ele almaktadır (Karakayalı, 2002: 413). Bir diğer fark ise, Domar 

yatırımların gelir meydana getirmesi ve üretim kapasitesini arttırmasının denkliği 

sonucu denge şartının oluşacağını kabul etmiştir. Domar modelin de gelirdeki 

yükseliş ile kapasite arıtışının eşit olması sonucu dengeli büyüme meydana gelecektir 

(Acar, 2008: 89). Harrod ise fiili, gerekli ve tabii olmak üzere üç farklı büyüme oranı 

kabul etmiştir. Büyümenin dengeli bir şekilde gerçekleşmesi Harroda göre tam 

istihdamda engel yaratmadan ilerlemeler meydana getiren fiili büyümenin gerekli 

büyümeye eşit olması ile gerçekleşmektedir. Zira bu eşitlikler sağlanamazsa işsizlik 

enflasyon gibi istenmeyen makroekonomik problemler meydana gelecektir (Acar, 



20 

 

2008: 84-87). Başka modellerin oluşumuna öncülük eden, Harrod-Domar büyüme 

modelinin Temeli hızlandıran, toplam arz ve yatırım çoğaltanına dayanmaktadır. Bu 

model ekonomide yatırımların meydana getirdiği etkilerin daha iyi bir şekilde 

açıklanmasına imkân verse de çeşitli eleştiriler almıştır (Aktaran: Demir, 2015: 93). 

Hem Harrod hem de Domar’ın modeli gerçek hayatı açıklamada tam manasıyla 

yeterli olmamıştır. Gelişmekte olan ülkelerin bazı problemlerini görememiş tamamen 

gelişmiş ekonomilerin eksik istihdam da makroekonomik problemlere maruz 

kalmamaları adına inşa edilmiştir. Bu yönüyle gelişmekte olan ülkelerin saf dışı 

edilmesi ile eleştiri konusu olmuştur (Acar, 2008:92). 

1. 3. 2. 2. Neo Klasik Büyüme Modeli 

Neoklasik büyüme modeli Harrod- Domarın aksine klasik iktisattan 

esinlenmiştir. Bu model 1987 yılında yaptığı çalışmalarla Nobel ödülü alan Solow 

sayesinde iktisat literatürüne Solow büyüme modeli olarak girmiştir (Aktaran: 

Demir, 2015; 94 ). Çalışma yatırımların ekonomik büyümenin ve tasarrufların nüfus 

artışları ile teknolojik değişmeleri nasıl cevapladığını açıklamıştır (Parasız, 1997: 

73). Aynı zamanda teknolojik gelişmenin işgücü ve sermaye stoklarındaki 

büyümelerinin birbirleriyle etkileşimlerine yer verilip ekonomik büyümeyi 

etkilemeleri ele alınmıştır (Taban, 2010: 80). Modelin bir diğer belki de en önemli 

özelliği kimi ülkeler muazzam zenginlik içinde iken kimilerinin sefil bir hayat 

sürmelerinin nedeni hakkında insanlığı aydınlatama da önemli bir rol model 

olmasıdır (Demir, 2015: 95). Model de tek yönlü etkileşimler söz konusu olmuştur. 

Örneğin büyümenin teknoloji üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değilken 

teknolojik değişim ve gelişimler büyüme oranlarını etkilemiştir. Neoklasik büyüme 

modeline göre teknolojik ilerlemeler üzerinde herhangi bir yetkinin var olmadığı 

kabul edilmiş meydana gelecek ilerlemelerin tamamen şans faktörünün bir eseri 

olduğu ifade edilmiştir (Parasız, 1997: 73). Çağdaş büyüme teorisinin ikinci dalgası 

olarak adlandırılan Neo-klasik büyüme modeli bazı çalışmalarda Temel Solow ve 

Genel Solow modeli olarak iki başlık altında ele alınmıştır. Temel Solow modeli üç 

temel varsayıma dayanmaktadır. Bu varsayımlar; tam rekabet, ölçeğin sabit olması 

ve son olarak ta dışsallığın olmamasıdır. Bu başlıkta büyümede sermaye birikiminin 

etkisi araştırılırken teknolojinin değişmediği kabul edilmiştir. Yapılan araştırmalar 
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sonucu sermaye birikiminin büyümeye yol açmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durumun 

nedeni ise uzun dönemde ekonominin durağan olmasından ötürüdür (Ünsal, 2007: 

148). Modelde üretim faktörlerinin ikamesi söz konusu olup gelir yükselişi hem 

yatırım hem de tasarruf artışına bağlı kabul edilmiştir. Burada Solow’ un çalışmalar 

sonucu ulaştığı çıktı teknolojik gelişim ve ilerlemelerin büyüme üzerinde en önemli 

belirleyicisi olduğu belirtilmiştir (Aktaran: Çetinkaya, 2014: 25). Solow dışsal unsur 

olarak teknolojiyi modele dahil etmesi ile Genel Solow büyüme modelini kurmuştur. 

Aynı zamanda burada yer alan üretimde azalan verimler kanunu geçerlidir. Sabit 

hızla yükseldiği kabul edilen teknolojik gelişme ne şekilde meydana geldiği 

bilenmeden üretim fonksiyonunda yerini almıştır (Karşıyakalı, 2008: 35-40). Birçok 

eksikliği olan Solow büyüme modeline ülkelerin sahip olduğu yatırıma göre 

şekillenen beşeri sermayenin eklenmesi ile genişletilmiş model ortaya çıkartılmıştır. 

MRW olarak kısaltılan bu çalışmada da yine teknolojik gelişme büyümenin esas 

unsuru kabul edilmiştir. Bu modelin önemi ise ülkelerin birbirinden farklı gelir elde 

etmelerine açıklama getiren Slow büyüme modeline destek veren bir çalışmadır. 

Yapılan incelemeler sonucu bu modelin her şeyi açıkladığı ortaya çıkarken büyümeyi 

açıklamada yetersiz kaldığı görülmüştür (Ünsal, 2007: 233).  

Çalışmalar gerçek hayatla ilişkilendirildiğin de modelin ütopik olduğu ortaya 

çıkmıştır. Örneğin modele dâhil edilen teknolojiyi açıklamada yetersiz kalmışlardır. 

Teknoloji gelişimini devlete borçlu olduğunu ifade etmişlerdir. Fakat dünya bu 

gelişim ve ilerlemelerini çok büyük oranda özel sektörün varlığına borçludur. Bu 

nedenle 1980li yıllardan itibaren hem dışsallığı hem de tam rekabetin yer almadığı 

içsel büyüme modelleri gerçekle olan uyumsuzluğu yok etmek için ortaya çıkmasına 

neden olmuştur (Demir, 2015: 95; Ünsal, 2007: 233). 

1. 3. 2. 3. İçsel Büyüme Modeli 

1945-50 li dönemlerden 1980lere kadar dışsal olan teknik ilerlemeler ve işgücü 

yükselişlerini büyümenin esas unsurları olarak gören neo-klasik modelin 

yetersizliğini ortadan kaldırmak için oraya çıkan bir modeldir (Acar, 2008: 127). Bu 

modeli daha önce ortaya çıkanlardan farklı kılan önceki modellerde yer almayan 
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önemli unsurların çalışmaya dahil edilmesidir. Bahsedilen unsurlar ar-ge, kamu 

politikaları, beşeri sermaye ve bilgi birikimleridir (Taban, 2010: 134) 

İçsel büyüme modeli ekonomik büyümeyi neo-klasiklerin aksine ilk kez Romer 

tarafından ortaya çıkan endojen unsurlara bağlamıştır. Bu süreçte Romere öncülük 

eden esas kişi yaparak öğrenme fikrini ortaya çıkaran Arrow’ dur (Acar, 2008: 127). 

Büyümenin unsurlarını, kendini besleyen süreç olarak ele almaları bu başlık altında 

yer alan tüm modellerin temel özelliğidir. Aynı zamanda azalan verimlerin 

geçerliliğini kaybetmesine neden olmuştur. Çünkü bu model ekonomide daima 

büyümeyi ortaya çıkartmaktadır. Arrow’ un öncülüğünü yaptığı yaparak öğrenme 

hem üretim araçları hem de iş gücünün verimliliğini arttırmakta bu nedenle artan 

verimi ortaya çıkartmaktadır (Taban, 2010: 135). Acar (2008), çıkış noktası olarak 

Arrow’u esas alan Romer teknik bilgide artış yaşanmasının ekonomi deki bütün 

firmaların yararına olacağını belirtmiştir. Böylece ekonomiler dışsallıkların artık 

içselleştirilmesi ile büyük bir avantaj yakalayabileceklerdir. Dışsal büyüme 

modellerine ayrı bir boyut kazandıran isimler Lucas ve Rebole’ dir. Her ikisi de 

farklı görüşlere sahip olsa da ortak noktaları üretim faktörlerine bir yenisi olan beşeri 

sermayeyi dahil etmeleri olmuştur. Burada değinilecek bir diğer isim kamu kesimi 

tarafından tedarik edilen unsurları üretim faktörüne dahil eden Borrow’ dur. Özel 

kesim tarafından ortaya çıkan yatırımların iki yönlü etkisinden bahsedip kamu malı 

arzını olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Son olarak dış ticarette serbestleşmeye 

gidilmesini hem gelişen hem de gelişmekte olan ülke için fayda sağlayacağını iddia 

eden içsel büyüme modeli piyasaların büyüyerek ülkelerin daha iyi bilgi alışverişi 

yapma imkanı elde edeceklerini kabul etmekte bu olumlu sonuçların ise büyümenin 

hızına hız katacağı savunulmaktadır. Tüm bu durumların gerçekleşebilmesi için 

devlete belli başlı görevler düşmektedir. İçsel büyüme modeli devletin eğitim 

öğretimden, ulaşıma kadar pek çok alanda teşviklerde bulunması gerektiğini 

söylemiştir (Taban, 2010: 136). Ekonomistler tarafından büyük ilgi gören model 

birtakım eksikliklere sahip olduğu için tam manası ile ekonomik büyümeye 

uygulanamamaktadır (Acar, 2008: 131) 

Modelde yer alan bazı eksiklikler şunlardır. 
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Öncelikli olarak büyümede yaşanan artışlar parametrelerde ki herhangi bir 

kıvılcımla yerle bir olma ihtimali taşımaktadır. Aynı zamanda modeldeki 

teknolojinin aniden ortaya çıktığını kabul edip iktisatla etkileşimine neden olan 

unsurları göz ardı etmektedir (Parasız, 2003: 197).  

1. 3. 2. 4. Büyümenin Temel Belirleyicileri 

Yapılan araştırmalar ile bazı ülkelerin zenginlik ve refah içinde bir yaşam 

sürerken, bazılarının neden yoksulluktan kurtulamadıklarının cevapları aranmıştır. 

Solow ve İçsel büyüme modelleri de bu iki durumun nedenleri üzerine çalışmalar 

yapmıştır. Bu modellerle ülkelerin zengin olma sebepleri araştırılmış, teknolojik 

ilerlemeler ile sermeye birikim hızlarının belirleyici ana unsur oldukları söylenmiştir. 

Fakat ülkelerin yeteri kadar gelişemeyip neden fakir kaldıklarını açıklamada yetersiz 

kalmışlardır. Bu noktada bazı ülkelerde teknolojinin ve sermaye birikiminin neden 

gelişmediği ve temel belirleyici unsurların neler olduğu sorularına cevap arayan 

büyüme teorilerinin son aşaması 4. Dalga ortaya çıkmıştır. Temel dip diye 

adlandırılan iki unsurun cevaplarının neler olduğunu araştırmak üzere Rodrik ve 

Landes’ in yapmış olduğu çalışma büyümenin temel belirleyicilerinin dolaylı olarak 

sermaye birikimi ve teknolojiyi etkilediğini ortaya koymuştur. Aynı zaman da uzun 

yıllar yapılan araştırmalar ile 4 tane temel dip belirleyici olduğunu belirtilmiştir. 

Coğrafya başta olmak üzere aşağıdaki şekilde 4 temel belirleyicilerin neler olduğu 

açıklanmıştır (Ünsal, 2007; 286-287) 

Şekil 3:Temel Dip Belirleyici 

 

Kaynak: Ünsal, 2007; 286-287 
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Coğrafya; iklim, dış ticaret ve doğal kaynaktan oluşan üç yolla büyümeyi 

etkilemesi söz konusudur. Fert başına düşen hâsıla miktarları bu üç unsura göre 

şekillenmektedir. Özellikle iklim şartları insan psikolojisi üzerinde etkisi olup 

kişilerin verimliliğini tetikleyen önemli bir unsurdur. İkinci belirleyici olarak yer alan 

kültür, zamanın şartlarına paralel olarak şekillenebilen değişime açık bir kavramdır. 

Çeşitli politikalar, yapılan devrimlerle büyüme unsurunun gelişmesinde önemli bir 

rol oynadığı kabul edilmiştir. Büyümeyi etkileyen unsurların yeni fikirlere açık olma, 

tasarruf, bireylerin çalışkan olmaları ve güven duygusu olduğunu söylemiştir (Ünsal, 

2007; 287-289). Ticaret Entegrasyonu ise Sermaye birikimine hız kazandırarak 

ülkelerin dışarıda kendilerinden daha ucuza üretilen malı temin etme fırsatı 

sunacaktır. Ticaret imkânlarının çeşitlemesi ile ülkelerin kar oranlarında artışlar 

yaşanacaktır (Karşıyakalı, 2008: 27). Son belirleyici olan kurumlar etkin ve verimli 

şekilde değerlendirildiğinde büyüme sürecini tamamlayan madde olarak kabul 

edilmiştir. Sadece özel sektör değil aynı zamanda kamu kesimi de bu unsur ile daha 

sağlam yönetim organizasyonu kurarak gücüne güç katabilmekte ekonominin etkin 

kullanılmasına imkân vererek büyüme sürecine olumlu katkılar sağlayabilmektedir. 

(Aktaran: Karşıyakalı, 2008: 29). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE ÖDEMELER BİLANÇOSU-İŞÇİ 

GELİRLERİ VE İŞÇİ GELİRLERİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR 

Bu bölümde ödemeler bilançosu kavramını ele alıp işçi gelirlerinin yer aldığı 

cari işlemler hesabı hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Ardından ülke ekonomileri 

için önemli bir unsur olan işçi gelirleri kavramına yer verilerek, belirleyici unsurları, 

transfer nedenleri, gönderme sıklıkları ve etkileri sırasıyla açıklanmaya çalışılmıştır.  

2.1. Ödemeler Bilançosu Tanım ve Kapsamı 

Dünya piyasasının ülke rekabetlerine açılıp serbest bırakılması ülkelere düşük 

fiyatlarla daha makul ürünleri alabilme fırsatı sağlamıştır. Bu durumun sonucu 

ülkelerin serbestçe mal, hizmet ve sermaye hareketi yapabilmeleri karşımıza 

ödemeler bilançosu kavramını çıkartmaktadır (Kopuz, 2010: 4).  

Ödemeler Bilançosu ile ilgili dar ve geniş olmak üzere ayrı ayrı iki tanım 

mevuttur. Dar anlamda ödemeler bilançosu bir ekonominin bir yıl içinde yerleşik 

kişilerin dünyanın geri kalan ülke ekonomileriyle birlikte yapmış oldukları ekonomik 

işlemleri özetleyen muhasebe hesap esaslarına göre kaydı istatistiki rapordur. Özkan 

(2015) yılında yapmış olduğu çalışmada geniş anlamda ödemeler bilançosu, bir 

ekonominin dünyanın geri kalan ülkelere verdikleri ile aldıkları mal ve hizmetlerin 

aynı zamanda dünyanın geri kalan kısmı karşısında ekonominin hak ve 

yükümlülüklerindeki bir takım değişiklikleri kayıt altına alan rapor olarak 

tanımlamıştır. Ödemeler bilançosundaki tüm kayıtlar mülkiyet değişiminin 

gerçekleşip, satıcıların satmaya razı oldukları esnada alıcılarında o fiyata almaya razı 

oldukları işlemin gerçekleştiği piyasa fiyatından yapılır (Alkan, 2007: 7). Belirli 

dönem de gerçekleşen işlemleri gösterdiği için akım değişken olan ödemeler 

bilançosu bazı ülkeler de üçer aylık olsa da genellikle yıllık hazırlanmaktadır 

(Kopuz, 2010: 5). Ülkeye döviz girdisi sağlayan dış ekonomik işlem ülkenin 

ödemeler bilançosuna alacaklı işlem olarak kaydedilirken, döviz çıkışına neden olan 

işlemler ise borçlu olarak kayıt altına alınır (Alkan, 2007: 5). Böylece ödemeler 

bilançosu içerisinde yer alan bütün ekonomik işlemler borç ve alacaktan oluşan iki 

kayıt şeklinde yapılmaktadır. Aynı zamanda bu işlem çift kayıt sistemine uygun 
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kaydedilmektedir (Özkan, 2015: 4). Bu sistem ticari muhasebede kullanılan sistemle 

eş yapıya sahip olsa da ticari bilançolarda ilgili işlem sonucu biriken alacak borç 

tutarları gösterilirken, ödemeler bilançosunda işlemler ülkenin varlık ve 

yükümlülüklerindeki artış azalışı ifade edecek şekilde (+) (-) olarak gösterilir. 

Ödemeler bilançosu gelir hesabı gibidir. Bu nedenle kar zarar tablolarına daha çok 

benzetilmektedir (Kopuz, 2010: 5). Ödemeler bilançosu sermaye hareketleri, dış 

ticaret ve hizmet bilançosu olmak üzere üç bilançodan oluşmaktadır. Bu kalemlerin 

denk olma zorunluluğu yokken üç bilançonun da birlikte değerlendirilmesi ile ortaya 

çıkan ödemeler bilançosu denk olabilir. Örneğin sermaye bilançosu açık veriyorsa bu 

durum hizmet ve ticaret bilançolarındaki fazlalıkla kapatılabilmektedir (Alkan, 2007: 

6). Ödemeler bilançosu tablosunda gerekli sınıflandırmalar ve düzenlemeler ülkeden 

ülkeye farklılık gösterse de genel kalıbı aynıdır. Dış ödemeler dengesinde 

düzenlemeler nasıl olursa olsun bilançonun her iki tarafı muhasebe ilkesi açısından 

denk olmak zorundadır. Bilançoda oluşan denge veyahut dengesizlikler, bir ülkenin 

uluslararası ödeme gücünde herhangi bir bozulma ya da iyileşmeleri, ülkelerin almış 

oldukları borçları yabancı varlıklarındaki artış azalışları, yapacakları yatırım 

yapılarını merkez bankaların faaliyetlerini göstermektedir (Kapuz, 2010: 6-7 ). Bu 

sayede ülkelerin uluslararası alanda mali ekonomik durumunun göstergesi olarak 

yorumlanabilen bilanço, diğer ülkeleri değerlendirme fırsatı elde etmemize neden 

olur. 

2. 2. Ödemeler Bilançosunun Temel özellikleri 

Ödemeler bilançosunun sahip olduğu özellikler şu şekildedir;  

 Ülkede yerleşik olma 

 Ekonomik işlem 

 Uluslararası ticari işlemlerin ikililik özelliği 

 Alacaklı ve borçlu işlem 

 Otonom ve denkleştirici işlem 

Ödemeler bilançosunun en temel özelliklerinden biri olan yerleşik olma 

özelliği, farklı ülkenin vatandaşı olsalar dahi ülkede 1 yıl ve daha uzun süre ikamet 

eden ekonomik işlemlerini bulunduğu ülkede yürüten kişi, kamu kurumları ve 
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firmaları ülkede yerleşik olarak kabul etmektedir (Özkan, 2015: 3). Aynı zamanda bu 

yerleşik sayılanlara merkezi ve yerel hükümetler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve 

işletmeler de eklenebilir. Fakat bazı durumlarda kişilerin yerleşik kabul edilmesinde 

istisnalar söz konusudur. Bunlara örnek olarak diplomatları, turistleri ve geçici 

askerleri verebiliriz. Bu kişilerin bulundukları ülkede yapmış oldukları alışverişler o 

ülke için ihracat sayılmaktadır. Çünkü bireyler yaşadıkları ülkeden ziyade yurtdaşı 

oldukları ülkelerin yerleşikleridir (Kopuz, 2010: 9-10). İkinci madde olan 

uluslararası ekonomik işlemler ele alınan ülke ile dış dünya arasındaki mal, hizmet 

ve sermaye-emek-teknolojiden oluşan faktör akımlarını içermektedir. Genellikle 

ekonomik işlemler sonucu parasal bir ödeme gerçekleşse de dolaysız sermaye 

yatırımları, gıda yardımları, kliring ve takas gibi dış ticaret işlemleri herhangi bir 

parasal ödeme sonucu oluşmamaktadır. Fakat tüm bu işlemler parasal ödeme 

gerçekleşmese dahi ödemeler bilançosuna kaydedilmelidir (Seyidoğlu, 1999: 384-

385). Uluslararası ekonomik ve mali işlemlerin çoğunda bulunan ikililik özelliği 

ilgili ülkelerden birine fiziki mal ve hizmetlerin devrini, diğerine de bu aktarımların 

karşılığı olan parasal kaynakları talep etme hakkı sağlamaktadır (Seyidoğlu, 1999: 

386-387). İkililik sistemine göre borçlu ve alacaklı şeklinde yapılan kayıtlar sonucu 

varlık ve yükümlülükler birbirine denk olur. Bu özellik bilançonun çift kayıt esası 

olarak adlandırılır (Kopuz, 2010: 7). Alacaklı işlemler bilançoda aktif kısımda yer 

alırken borçlu işlemler pasif tarafa kaydedilir (Seyidoğlu, 1999: 386). Çift kayıt 

esasına göre işlemler için eşit tutarda alacak borç kaydının yapılması muhasebe 

anlamında denkliğe neden olur. Fakat ekonomik anlamda denklik olması için 

denkleştirici kalemlerin devreye girmesi gerekir (Kopuz, 2010: 14). Ödemeler 

bilançosunu incelediğimiz zaman ekonomik hayatın normal işleyişine göre yapılan 

cari işlemler ve sermaye hesabına kaydedilen işlemler otonom nitelikte iken bunlar 

ekonomik anlamda açık veya fazlalıklara neden olur. Bunlara dengesizlik doğuran 

işlemlerde denir. Buna karşın resmi rezerv değişmeleri ise denkleştirici işlemleri 

oluşturur. Merkez bankasının bu işlemi yapması tamamen otonom işlere bağlı 

gerçekleşir (Seyidoğlu, 1999: 387). 

Özetle ödemeler bilançosu belirli dönemde ülkelerin dış ekonomik ilişkilerini 

yansıtır. Ülkelerin yapmış oldukları akımlarla dış dünyadan sağladığı gelirlerin eşit 
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olup olmadığını ortaya çıkartıp, bilançoda ortaya çıkan denge veyahut dengesizlikleri 

uluslararası alanda, ülkelerin mali ve ekonomik itibarını gözler önüne serer 

(Erdoğan, 2007: 24). 

2. 3. Ödemeler Bilançosu Kalemlerinin Sınıflandırılması ve Hesap 

grupları 

Ödemeler bilançosu nitelik ve işleyişleri esas alınarak, anlatım ve yorumları 

kolaylaştırmak adına belirli gruplar altında sınıflandırılmıştır (Kopuz, 2010: 32). Cari 

işlemler hesabı ve sermaye hareketleri hesabı olmak üzere iki ana hesap kalemine 

ayrılan bilanço geniş bir şekilde ele alındığında; cari işlemler, sermaye işlemleri, 

rezerv hareketleri ve istatistiki farklar olmak üzere dört hesap grubuna ayrılmaktadır 

(Erdoğan, 2007: 23). 

Bilançonun dış ekonomik ilişkiler durumunu gösteren en önemli hesap 

grubunu cari işlemler oluşturmaktadır. Ülkelerin yapmış oldukları ithalat ve 

ihracatlar bu hesapta toplanmaktadır. Bu sebeple cari işlemler hesabı ülkelerin 

istihdam, enflasyon, büyüme gibi makroekonomik durumunu yakından ilgilendirir. 

Çünkü cari işlemler hesabındaki borçlu ya da alacaklı bakiyeleri ülkenin döviz gelir 

ve giderleri ile ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır (Aktaran: Uz, 2015: 6). Çok 

önemli olan bu hesap grubunda yapılan değişikliklere bir sonraki başlıkta yer 

verilmiştir. Bir diğer hesap grubu olan, Sermaye hareketleri hesabı yerleşik kişi veya 

kuruluşların yabancı ülkelerle yapmış oldukları fiziki yatırımlarla, sınır ötesine 

aktarılan hisse senedi, hazine bonosu, yabancı tahvil alım satımları vs. gibi mali 

fonlardan oluşmaktadır (Seyidoğlu, 1999: 393). Günümüz dünya ekonomisinde 

sermaye hareketlerinin serbestleşmesi yabancı sermayelerin tercih edilmesinde risk 

ve getiri faktörlerini gün yüzüne çıkartmaktadır (Erdoğan, 2007: 26). Aynı zamanla 

sermaye işlemlerinin çeşitliliğinin artması gittikçe karmaşık bir hal almasına neden 

olmuştur. Bu karmaşıklığa karşın sermaye işlemleri vade yapılarına göre uzun ve 

kısa süreli şeklinde ayrılırken, işlemi gerçekleştirenin kişiliğine göre de özel ve resmi 

olarak sınıflandırılmaktadır (Seyidoğlu, 1999: 393). Vade yapılarını incelediğimiz de 

genellikle süresi bir yıldan az olanlara kısa süreli sermaye hareketi denirken bir 

yıldan uzun olanlara uzun süreli sermaye hareketi denilmektedir. Ödemeler bilançosu 

dengesini direkt etkileyen sermaye hareketleri kamu kesimi dengesini dolaylı yoldan 
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etkilemektedir. Sermaye hareketleri, sermaye hesabı ve finans hesabı olmak üzere 2 

gruba ayrılır. Sermaye hesabı karşılıksız gerçekleştirilen sermaye transferleri ile 

üretilmeyen, finansal olmayan varlıkların yer aldığı ülkenin yabancı ülkelerle yapmış 

olduğu dolaysız sermaye yatırımlarını kapsamaktadır (Alkan, 2007: 13). Finans 

hesabı ise finansal varlıkların tüm alım ve satımları ile ilgili uluslararası işlemlerin 

yer aldığı bir hesap grubudur. Bu hesap bono, hisse senedi, tahvil gibi finansal 

varlıklarla ilişkili işlemleri gösterirken, cari işlemler gelirler-kaynaklarla ilişkili 

işlemleri kayıt altına almaktadır (Kopuz, 2010: 47). Finansal hesap grubu rezerv 

varlıklar, finansal türevler, portföy yatırımları, doğrudan yatırımlar ve son olarak ta 

diğer yatırımlar olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır (Alkan, 2007: 14). Cari işlem 

hesabına kaydedilen işlemler alacaklı borçlu işlem şeklinde iken sermaye ve finans 

hesabına kaydedilenler ayrı ayrı değil net bakiye olarak kaydedilmektedir (Özkan, 

2015: 8). Bir diğer önemli nokta portföy ve doğrudan yatırımlarla ilgili işlemler 

finans hareketleri içerisinde iken faiz ve temettü olarak adlandırılan getirileri cari 

işlem hesabı içerisinde değerlendirilmektedir. Cari işlemler de oluşan bir açık finans 

hesabındaki fazlalıkla telafi edilirken oluşan fazlalık sermaye ve finans hesabındaki 

aynı tutar azalma ile yok edilmektedir (Kopuz, 2010: 47-48). 

Ülkelerin dış ödemelerde kullanabilecekleri ödeme araçları rezerv olarak 

adlandırılmaktadır. Merkez bankası tarafından tutulan gerektiğinde döviz piyasasına 

müdahale etmek amacıyla kullanılan uluslararası ödeme araçlarına ise resmi rezerv 

denilmektedir. Bu müdahaleler uygulanan kur sistemine göre farklılık göstermektedir 

(Özkan, 2015: 9). Örneğin yapılan ithalatlar ihracatın altında kaldığı zaman merkez 

bankası devreye girip piyasadan döviz alarak rezervleri yükseltmektedir. Piyasada 

bağımsız bir şekilde yürütülen otonom işlemlerin neden olduğu dengesizlikleri 

bertaraf etmek adına merkez bankası bu müdahale yöntemlerini kullanmaktadır. 

Bundan dolayı bu tür döviz işlemleri denkleştirici işlemler veya dengesizlik giderici 

işlemler olarak adlandırılmaktadır (Seyidoğlu, 1999: 388). Merkez bankalarının bu 

müdahaleleri uyguladıkları kur sistemine göre değişkenlik gösterir (Özkan, 2015: 9). 

Örneğin, ülkenin yurtdışından elde ettiği gelirleri giderleri aştığında, merkez bankası 

tarafından piyasadan döviz alınarak rezervler yükseltilir. Uluslararası resmi rezerv 

hareketleri Parasal Altın, IMF nezdindeki Rezerv Pozisyonu, Döviz Rezervleri, SDR, 
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Diğer Alacak Hakları olmak üzere 5 başlık altında toplanmaktadır. En önemli 

araçları döviz (dolar) ve altınken altın ve öteki resmi dışı rezervlerin piyasaya 

müdahale etmek amacıyla kullanılabilmesi için ilk olarak piyasa koşullarınca dövize 

dönüştürülmesi gerekmektedir (Seyidoğlu, 1999: 388). Altının kullanım yer ve 

amaçlarına göre farklı hesap guruplarında yer almaktadır. Özkan (2015) çalışmasına 

göre dış ödeme amacıyla kullanılan altın işlemleri resmi rezerv hesabında iken 

sanayide kullanılmak amacıyla gerçekleşen faaliyetler cari işlemler hesabında 

bulunduğunu belirtilmiştir. Son hesap grubu olan net hata ve noksan, otonom 

işlemlerin net bakiyesi, denkleştirici işlemler hesabının bakiyesine eşit çıkmadığı 

zaman ortaya çıkan eşitsizliği yok etmek için kullanılan hesaba verilen addır. 

İstatistiki farklar ya da unutmalar hesabı adı verilen tek bir kalemden ibaret olan net 

hata ve noksan bilanço istatistiklerini muhasebe kayıtları anlamında denkleştirmek 

amacıyla kullanılmaktadır (Seyidoğlu, 1999: 397- 398 ). Ödemeler dengesinde 

verilerin çeşitli değişik kaynaklardan temin edilmesi ile oluşan ölçme değerleme ve 

kayıt zamanı gibi durumlardan dolayı meydana gelen bu farklılıkların oluşması 

(NHN) kalemine “kalıntı” şeklinde yansımaktadır (TCMB, 11).  

Ödemeler dengesindeki işlemler çizgi üstü ve çizgi altı diye 

gruplandırılmaktadır. Çizgi üstü işlemler otonom iken çizgi altı işlemler denkleştirici 

işlemlerdir. Yapılan bu gruplandırma ülkedeki dış açık ve dış fazlanın olup 

olmadığını belirlemede büyük önem taşır. Otonom işlemler dengesizliğin 

oluşmasında baş aktörken, denkleştirici işlemler dengesizliklere bağlı olarak merkez 

bankasının gerçekleştirdiği dış rezervleri doğrudan etkilemektedir (Seyidoğlu, 1999: 

388). Aşağıdaki alt başlıkta ödemeler bilançosu içerisinde döviz kurundaki 

değişmenin direkt olarak etkilemiş olduğu cari işlemler hesabı ele alınmıştır 

(Erdoğan, 2007: 23). 

2. 3. 1. Cari İşlemler Hesabı  

Ödemeler bilançosunda, geleneksel olarak çok fazla önem verilen hesap 

grubudur. Cari işlemler hesabı içerisinde dış ticaret hesabı, hizmetler hesabı, birincil 

gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi yer almaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmada 

yer alan işçi gelirleri, bir zamanlar yapılan ihraçların emek hizmetleri sonucu bu 
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emeğin karşılığı olarak düşünülüp uluslararası hizmetler kalemi içerisinde yer alsa 

da, artık günümüzde ikincil gelir dengesi başlığı altında bulunan kişisel transferlerin 

bir alt unsuru olmuştur. İşçi gelirlerinin kapsamına, ülkemizde yaşayanların 

gönderdikleri paralarla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize göndermiş 

oldukları paralar girer. Bunlar arasında oluşan herhangi bir fark ise net işçi dövizleri 

olarak ifade edilir (Alkan, 2007: 11-12).  

Tablo 1: Cari İşlemler Hesabı Kalem Değişikliği 

Kaynak: TCMB, 2014: 6 

IMF 2009 yılında ödemeler dengesi ile uluslararası yatırım pozisyonu 

istatistiklerinde bir takım düzenlemeye giderek alt kalemlerde değişiklikler yaparken, 

temel kavramlarda çok fazla düzenlemeye gitmemiştir. 2014 döneminden itibaren 

TCMB’ da yeni düzenlemeye uygun veri yayınlamaya başlamıştır. Bu tarihten önce 

işçi gelirleri cari transfer başlığı altında iken Tablo 1 gösterildiği üzere artık ikincil 

CARİ İŞLEMLER DENGESİ 

(2014 öncesi) 

CARİ İŞLEMLER DENGESİ 

(2014 ve sonrası) 

Dış Ticaret Dengesi Dış Ticaret Dengesi 

İşlem gören mallar/Tamir ve bakım 

hizmetleri 

Net transit ticaret dengesi 

Hizmetler Dengesi Hizmetler Dengesi 

Net transit ticaret dengesi 
 İşlem gören mallar/ Tamir ve bakım hizmetleri 

Gelir Dengesi Birincil Gelir Dengesi 

Cari Transferler 

İşçi Geliri/Göçmen transferleri 

İkincil Gelir Dengesi 
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gelir dengesi başlığı altında konumlandırılmıştır. Yeni düzenleme ile işçi gelirlerinin 

yer aldığı kişisel transferlere ek olarak BPM6’ ya Diğer Kişisel Transferler 

kalemlerinin de dahil edildiği görülmüştür. (TCMB, 2014: 6). 

2. 4. İşçi Gelirleri Tanımı ve Belirleyici Unsurları  

Ortaçağ ile birlikte loncaların çevresinde bir araya gelen kalfalar, çıraklar ve 

ustaların örgütlenerek devlet, sermaye ve sahip oldukları kölelerin, serflerin meydana 

getirdiği rekabete karşı kendi çıkarlarını korumak amacıyla örgütlenip işçi sınıfını 

ortaya çıkartmışlardır. Aynı şekilde Yeniçağ ve Yakınçağdaki ekonomik siyasi 

dönüşümler yaşanan sermaye hareketleri siyasal amaçlı işçi örgütlerini doğurmuştur. 

Bu gibi çeşitli olaylar sonucu meydana gelen işçi sınıfı zamanla işçi tanımının 

oluşmasında büyük rol oynamıştır (Çelik, 1999: 9). 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu işçiyle ilgili çeşitli tanımların var 

olduğuna tespit edilmiştir. TDK’ na göre, fabrika, maden ocağı, tarım işletmesi 

atölye, vb. işyerlerinde belirli ücret karşılığı kafa gücünü, bedenini veyahut her 

ikisiyle beraber ustalık kullanarak üretim yapan kimse’ dir. İşveren kişilere belirli 

ücret karşılığında emeklerini satarak geçimini sağlayan insanların oluşturduğu bu 

toplumsal sınıf daha fazla kazanç elde etmek daha iyi şartlarda yaşamak amacıyla 

başka ülkelere çalışmak için gitmiştir. Bu hareketlilik beraberinde yeni kavramların 

doğmasına neden olmuştur. 

1960'lı yıllarda Almanya'ya gerçekleşen işçi göçü ile birlikte, doğan işçi geliri 

genellikle ülkesinden çalışmak için göç etmiş bir kişiden geride kalan kişilere olan 

transferleri ifade etmektedir (Tilbe, 2016: 13). Bu kişiler ise genellikle işçinin geri 

dönüş yaparım düşüncesiyle gidip geride bırakmış olduğu ailesidir. 

Gelişmekte olan ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olan işçi gelirleri 

ülkelerin kalkınmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle ülke yöneticilerinin 

söz konusu işçi gelirlerini çekmek için çalışmalar yaparak, politikalar belirlemesi 

gerekmektedir. Öncelikli olarak işçi gelirlerini belirleyen faktörler 

saptanmalıdır.(Yiğit, 2005: 7-8). 1986 yılında Russell tarafından yapılan çalışmada 



33 

 

işçi gelirinin belirleyici etmenleri Tablo 2’ de gösterildiği gibi 2 başlık altında 

toplamıştır. 

Tablo 2: İşçi Gelirlerini Belirleyici Etmenleri 

SOSYO-DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLER 

MAKRO-EKONOMİK VE POLİTİK 

DEĞİŞKENLER 

 

 İşçinin medeni durumu 

 İşçinin eğitim durumu 

 İşçinin mesleki durumu 

 İşçinin göç ettiği ülkede kaldığı süre ve 

o ülkedeki kadınların eğitim durumu 

 Hane halkı gelir düzeyi 

 

 İşçi sayı 

 İşçi ücret düzeyi 

 İşçi ihraç ve ithal eden ülkelerin 

ekonomik durumu  

 Döviz kuru 

 İşçi gönderen ve alan ülke faiz oranları 

arasındaki fark 

 Politik riskler 

 Transfer kolaylıkları 

Kaynak: Yiğit, 2005: 10-14 

Yukarıdaki tabloda yer alan maddelerin işçi gelirleri üzerindeki etkileri 

farklılık göstermektedir. 

2. 4. 1. Mikro Ekonomik Etkenler 

Sosyo-demografik değişkenler mikro ekonomik etkenler başlığında yer 

almaktadır. Bu değişkenler incelendiğinde göçmen işçilerin yerleşik konuma 

geçmesinde işçi kabul eden ülkede ki kadınların toplam nüfusa oranı önemli bir 

etkiye sahiptir. Çünkü işçilerin medeni durumu ile göç ettikleri yerdeki kadınların 

toplam nüfusa oranı ilişki içindedir. İşçilerin yerleşik konuma geçmesi ailesine de 

tesir ederek zincirleme bir etki yaratır. Geride kalan aileyi göç etmeye teşvik eder bu 

durum sonucunda gelir transfer etme gereğinde azalma meydana geleceği 

düşünülmektedir. Diğer yandan kişilerin göç ettiği ülkede kalış süresi belirsizdir. Bu 

belirsizliğin zamanla ücretlerdeki değişimle netleşebileceği düşünülmektedir. Ücret 

artışı transfer edilen işçi gelirlerinde artış olması anlamına gelebilir. Hane halkının 

iyi bir eğitim alması ve gelir seviyesinin yüksek olması gelir transferlerine bağlı bir 

hayat şartı yaşamadıklarının göstergesidir. Çünkü bu bireylerin dışarıdan destek 
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ihtiyacı azdır. Ayrıca iyi bir mesleğe sahip olan işçiye geride bıraktığı kişileri de 

yanına getirme fırsatı verir. Bu sayede kazandığı geliri transfer etmek yerine farklı 

yatırım alanlarına harcamayı tercih edebilir. Sonuç olarak meslek seviyesinin yüksek 

olması işçi gelir transferlerini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir. (Yiğit, 

2005: 9). 

2. 4. 2. Makro Ekonomik Etkenler 

Konuyla ilgili literatür çalışmaları incelendiği zaman ülkeler bazında 

değerlendirme sonuçlarına göre Tablo 2 de yer alan maddelerin tek tek ele alındığı 

görülmüştür. Çalışmalar sonucu, ülke piyasalarında yaşanan istikrarsızlık, ülkede 

meydana gelen doğal afet ya da salgın hastalıkların neden olduğu ekonomik krizler, 

enflasyon oranındaki artış işçilerin memleketlerine gelir havale etmelerinin önemli 

etkenleri arasında yer almaktadır (Alper, 2005: 23). Aktaran: Schiopu vd. (2006) 

çalışmasında işçi gelirlerini etkileyen bir diğer önemli etkenin aracı mali kuruluşun 

varlığı olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü işçiler bu kuruluşlar sayesinde ülkelerine 

rahatlıkla transfer yapabilme imkânı bulacağını belirtmiştir. 

2. 5. İşçi Gelirlerini Gönderme Gerekçeleri 

Çalışmalar sonucu işçi gelirlerini kendi ülkelerine ya da başka ülkelere 

gönderilmesi çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkmıştır. Bireyler kişisel çıkar 

amaçlarının yanı sıra yardım amaçlı olarak gelirlerini göndermektedir. Böylece 

kişiler geride bıraktıkları hane halkının bakımını karşılamaktadır. İncelemeler 

yapılan bu eyleme özgecilik (alturizm) adı verildiğini ortaya çıkarmıştır (Tilbe, 2016: 

26-28 ). 

Funkhouser, (1995) yılında yaptığı çalışma ile özgecilik modelinin bir takım 

varsayımlar ileri sürdüğünü belirtmiştir. Bu varsayımlar üç başlık altında toplanır. İlk 

olarak işçinin gelir seviyesindeki artış ile gönderdiği para miktarındaki arıtış doğru 

yönlü olduğudur. İkincisi hane halkı geliri arttıkça gönderilen para miktarının 

azalması gerektiğidir. Son olarak da aile bağlarının güçlülüğü gönderilen parayla 

ilişkili olduğudur. Bireyin aile ile ilişkisi göndereceği paraya yansımaktadır. 
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Özgeciliğin yanı sıra aşağıdaki şekilde işçi gelirlerini gönderme gerekçeleri 

maddeler halinde belirtilmiştir. 

Şekil 4: İşçi Gelirlerini Gönderme Gerekçeleri 

 

Kaynak: Tilbe, 2016: 26-30 

- Değişim Motifi (Güdüsü) 

Bu modele göre, para gönderen işçilerin asıl amacı ihtiyaç duydukları zaman 

gönderilen para karşılığında bir şeyler almasıdır. Bu amaç özgecilik modeli ile 

arasındaki esas farktır. Model çerçevesin de parayı gönderme gerekçesi altında, 

işçilerin çocuklarının, ebeveynlerinin ya da yaşlılarının ihtiyaçlarını, gerekli 

bakımlarını sağlamak için bir dizi hizmet satın alması yatmaktadır. Ayrıca işçiler 

varlıklarını korumak içinde bu hizmetlere başvurmaktadır (Tilbe, 2016: 28). 

Fedakârlık güdüsünün aksine, değişim motivasyonları hane halkının geliri artsa bile, 

havale gönderimlerinin devam edeceğini belirtmektedir. Çünkü işçi aileleri artık 

daha iyi tüketim, eğitim ve sağlık gibi daha yüksek hizmet kalitesi yakalamıştır 

(Mouhoud vd., 2008: 9). Marwan, (2011) göre Hane halkının marjinal faydasında 

azalma meydana gelmesi havale miktarını arttırmaktadır. Bu gerekçe ile, transfer 

öncesi hane halkının geliri bu motivasyon kapsamında önemli olmadığını ortaya 

koyuyor. 

- Kredi Geri Ödemeleri 

Kredi geri ödeme teorisi, yurtdışına çıkanların eğitimine yapılan yatırımlar 

veya işçilerin başka ülkelere gitmek için hazırlık sürecinin finansmanı için 

başvurdukları kaynakların, süreç kapsamında ailelerinden sağladıkları finansmanın 

İşçi 
Gelirlerini 
Gönderme 
Gerekçeleri

Özgecilik

Değişim 
Motifi

Kredi Geri 
Ödemeleri

Sigorta

Miras

Yatırım
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geri ödenmesi olarak havale fikrini vurguluyor. Yurtdışına çıkmak belirli bir kaynak 

gereksinimi doğurur, ailelerde geleceklerini düşünerek gerekli zorluklarla aile 

bireyinin yurtdışına çıkması için belirli fedakârlığa katlanır. Çalışmak için yurtdışına 

giden bireyden beklenen ise kredileri havale şeklinde ödemesidir (Marwan, 2011: 

100 ). İşçilerinde gelirleri göndermedeki bir diğer gerekçesi ailelerin beklentilerine 

cevap vermek onların yurtdışına çıkarken katlanmış oldukları zorlukları telafi etmek 

için kredi ile gelirlerini desteklemektir. Marwan’a göre işçi göçü geride kalan aile 

gelirlerini arttırırsa aile üyeleri göçü desteklemeye devam edecektir. 

- Sigorta 

Çalışmak için göç eden göçmenler ile ailesi arasındaki sözleşmeye dayalı 

düzenlemedir. Gelirde meydana gelen herhangi değişikliklere karşı aile içi çeşitli 

düzenlemeleri içerir ( Mouhoud, 2008: 13). İşçi çalışmak için ülkesinden ayrılırken, 

maddi ve manevi belirli zorluklarla karşılaşır. Aile bu süreçte göç eden işçinin 

gerekli masraflarını karşılamaktadır. Bu nedenle işçi ailesine belirli miktarda 

borçlanarak çalışmak için ülkesini terk etmektedir. Tilbe (2016) göre örtük bir aile 

sözleşmesi olarak adlandırılan işçi ile aile arasında ki sözleşme başlangıçta ailenin 

sigortacı rolünü üstlendiği, zamanla göç eden işçinin sigorta işlevi görerek borçların 

geri ödenmesi gerektiğine dayanmaktadır. Özgecilik gerekçesi ile sigorta gerekçesi 

hane halkı geliri ile gönderilen para arasındaki ilişkinin boyutu hakkında benzer 

çıkarımlar da bulunmaktadırlar. Ancak, gönderim zamanlaması ile ailelerin varlık 

durumu gönderimlerin büyüklüğü üzerindeki tahmini etkiden farklıdır. Örneğin 

özgecilik modeli zamanla ve mesafeye bağlı olarak gönderilen miktarın kademeli 

olarak azalacağının öngörürken, sözleşme süresince gönderilen para sigorta modeline 

göre herhangi bir azalma olmayacağını varsaymaktadır (Rapoport vd., 2005: 23). 

- Miras 

Miras olgusu aile servetini genişleten aile üyelerinin mirasçılardan daha fazla 

hak sahibi olabileceği inancına dayanılarak, aile mülklerini ve gelecekteki refahını 

düşünerek mirasın büyük çoğunluğunun kazanma isteği ile ilgilidir. Ayrıca durum 

aileler açısından değerlendirildiği zaman aile miras olgusunu çalışmak için giden 

bireyden daha fazla para göndermesi için bir teşvik olarak kullanmaktadır (Marwan, 
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2011: 102 ). Bireyler memlekete geri döndüklerinde ailenin mal varlığından daha 

fazla talepte bulunma arzusu ile daha fazla para gönderme eğilimindedir. Bu nedenle 

miras kuramının temel çıkarımı havale edilen döviz hane halkı geliri ve işçi geliri ile 

yükselmektedir (Tilbe, 2016: 30). 

- Yatırım 

Bireyler hem geleceklerini garanti altına almak hem de çocuklarına daha iyi 

yaşam sürme fırsatı sağlamak için elde ettiği gelirler ile belirli yatırımlar 

yapmaktadırlar. Mouhoud (2008) çalışmasında göçmenler vermiş oldukları yatırım 

kararlarını kendi ülkelerinde olduğu gibi ev sahibi ülkelerinde de yapabileceğini 

belirtmiştir. İşçi yatırım kararını çalışmak için gittiği ülkenin potansiyeli ile kendi 

ülkesinin potansiyel getirisine göre hesaplar. Ülkelerin evdeki ve ev sahibi 

ülkelerdeki makroekonomik istikrarları ve faiz farklılığı yatırımı tetikleyen 

unsurlardan bir kaçıdır. 

2. 6. İşçilerin Gelir Transfer Miktarı ve Sıklığı  

Göçmen işçiler değişik nedenlerden ötürü farklı sıklıkla farklı tutarda 

anavatanlarına kazançlarını transfer etmektedir. Tilbe yapmış olduğu alan çalışması 

sonucunda işçi gelir transferlerini göndermede belirleyici olan etmenleri iki grupta 

toplamıştır. Bu transfer sıklığını belirleyen ilk etmen işçi ve geride kalan ailenin 

sosyo-demografik özellikleri, istihdam durumları, gelir düzeyleri iken ikinci etmen 

politik ve makroekonomik unsurların yansıra kurumsal olan etmenlerdeki bir takım 

değişikliklerdir. Tüm bunların yanı sıra göçmenlik statüsü, hane halkının sağlık 

harcamaları, eğitim durumları, aynı zamanda ailelerin borçlanmış olup olmamaları ve 

yatırıma meyillilik durumları işçilerin gelirlerini gönderme miktarlarındaki diğer 

belirleyici etmenlerdir. İşçi gelirlerini gönderme nedenleri arasında kuramsal ilişki 

bulunan özgecilik, ailelerin paraya ihtiyacı olmasa dahi kültürel değerlere vurgu 

yaparak her koşulda gönderileceği görüşünü benimsemektedir. İşçilerin kazançlarına 

göre değişkenlik gösteren transfer sıklığı ve miktarı da bu kuramsal modele 

dayanmaktadır. Çünkü bu anlayış transfer miktarını ve sıklığını sevgi ve saygıdan 

doğan özgeci (fedakâr) davranış olarak görüp, aileye karşı sorumluluk olduğunu 

belirtmektedir (Marwan, 2011: 99). Tilbe’nin bir grup insan üzerinde yaptığı 
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araştırmaya göre, işçilerin transfer nedenlerini neye göre yaptığını sorguladığı zaman 

3 farklı cevapla karşılaşır. Bunlardan ilki özgeciliğe dayanan her durumda para 

gönderiminin gerçekleşeceğidir. İkincisi memleketteki ailenin gereksinimleri 

olmadan da para gönderenler son olarak ta zorunluluk olmadığı sürece para 

gönderimi olmayacağının paralarını farklı alanda değerlendireceklerini ifade 

etmişlerdir. Aynı zamanda bu işçilerin gittikleri ülkeye kalıcı olarak yerleşmeleri 

transfer miktarlarında yavaş yavaş azalmalar yarattığı da çalışmada belirtilmektedir. 

2. 7. İşçi Gelirlerinin Etkileri  

Yapılan araştırmalar sonucu işçi gelirlerinin dönem dönem negatif ve pozitif 

etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Haas 2007 yılında yaptığı çalışmada gelirlerin 

etkilerini Tablo 3 de ki gibi 4 periyot şeklinde incelemiştir. 

Tablo 3: İşçi Geliri-Göç-Kalkınma Araştırma ve Politikalarındaki Ana Aşamalar 

DÖNEMLER POLİTİKA ALANI 

1973 ÖNCESİ 

İşçiler tarafından gönderilen sermaye gelişmekte 

olan ülkeler için ekonomik kalkınma yaratıp 

büyük gelişmeler yaratacaktır 

1973- 1990 
Yapılan transferler ile bağımlılık ve de beyin 

göçüne neden olmasından dolayı kötümserlik 

1990-2001 
Yapılan ampirik çalışmalar doğrultusunda göç 

politikaların daha titizlikle sıkılaştırılması 

2001 SONRASI 
Kalkınma büyüme iyimserliğinin yeniden hayat 

bulması  

Kaynak: Haas, 2007: 6 

Gelişmekte olan ülke hükümetleri 1950-60lı dönemlerde işçi gelirlerini 

kalkınmayı teşvik eden araçlardan biri olarak gördüğü için göçü etkin olarak teşvik 

etmeye başlamışlardır. 1973 yılında dünya çapında büyük sarsıntı yaratan petrol krizi 
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ülkeleri ekonomik olarak bunalıma sokmuştur. Yaşanan bunalım etkisi ile 

uluslararası göç olgusunun sonlandığı düşünülmüştür. Bu nedenle kalkınma ve göçe 

yönelik iyimser görüş krizin etkisi ile kötümser görüşlere neden olmuştur (Tilbe, 

2016: 36-37). Görüldüğü üzere yapılan çalışmalar ışığında işçi havaleleri ülke 

ekonomilerine yönelik pozitif etkilerin yanı sıra bazı olumsuz etkilerinde olabileceği 

belirtilmektedir. Örneğin yoğun bir biçimde yabancı ülkelere işgücü gönderen 

ülkelerde işçilerin ülkelerine gönderdikleri gelirlerin Hollanda hastalığına neden olup 

ülke sanayileşmesinde aksaklıklar yaratabileceğini ileri süren görüşler de söz 

konusudur. 1960-1970 li yıllarda önemli rakamlarda işçi geliri elde eden Türkiye de 

bu hastalığa yakalanmıştır (Aktaş, 2014: 39). Kötümser görüşe sahip olanlar aynı 

zamanda transferlerin gelir adaletsizliğini tetiklediği böylece toplumsal bozukluklara 

neden olduğunu iddia etmişlerdir. Aktaş 2014’de işçi gelirlerinin kalkınmayı 

desteklemekten çok tüketimi, özellikle gösteriş amaçlı tüketimi ve enflasyonu 

yükselterek eşitsizliği derinleştireceğini nüfusun tüketim yapısında değişiklikler 

meydana getirip içe dönük sanayi yaratılmasına neden olacağını aynı zamanda işçi 

gelirlerinin yavaş yavaş ithal ikameci sanayileşme modelini beslediğini ifade 

etmiştir. Haas (2007) ise çalışmasında işçi gelirlerinin gerek devlete gerekse ailelere 

karşı güvenilmez bir kaynak olduğunu belirtmiştir. Çünkü işçilerin göç ettikleri 

ülkelere kalıcı yerleşmesi ile gelirlerin hızlı bir şekilde düşebileceği varsayımın altını 

çizmiştir. Ayrıca işçi gelirlerinin nadir bir şekilde üretime dönük harcama yapıldığı 

bu nedenle geçim şartlarında geçici ve yapay iyileşmeler meydana getireceği 

bireylerde dış gelirlere tehlikeli şekilde bağımlılık yaratacağı düşünülmektedir. 

Kapur’ un 2004 yılında yapmış olduğu çalışmada işçi gelirlerinin kalkınmanın yeni 

aracı olduğunu vurgulayarak göçün uzun dönemde kalkınmadaki ve yapısal 

yoksulluk üzerindeki etkisinin net olmadığını belirtmiştir. Tüm bu olumsuzlukların 

yanı sıra 1990lar dan günümüze denk artan sayıdaki çalışmalar doğrultusunda işçi 

gelirlerinin kişisel tüketimle ziyan olduğu görüşüne karşı tezler öne sürülmüştür 

(Aktaran: Tilbe, 2016: 44). 

Bin yıllık kalkınma hedefine önemli derecede katkı sağlayan işçi gelirleri 

gelişmekte olan ülkeler üzerinde olumlu etkiler yaratarak, ülke de yoksulluğu azaltıp 

üretken kapasite meydana getirdiği ortaya çıkmıştır (UNCTAD, 2011: 1). Birleşmiş 
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Milletler’ in yapmış olduğu hesaplamalar sonucu 2012 yılında gelişmekte olan 

ülkelerde 406 milyar dolar işçi havalesi gerçekleştirildiği ortaya konmuştur. Bu 

sonuçlar zaman içinde işçi havalelerinin önemli ölçüde arttığını göstermektedir 

(Aktaş, 2014: 37) Etkili artışlar işgücünün kırsal kesimlerden kentlere doğru olması, 

beraberin de ekonomik kalkınmayı etkilemesi, kalkınma ve göç literatürün de 

üzerinde durulan önemli bir konu haline gelmesine neden olmuştur. 

Aile fertlerine aktarılan bu gelirler sağlık, eğitim harcamalarını arttırmakta 

böylece beşeri sermayenin gelişmesi ve ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Öte yandan 

işçi gelirlerinin yatırıma devamında da tasarrufa dönüşmeleri ülke ekonomisinin 

büyümesi üzerine olumlu etkiler yaratacağı vurgulanmıştır. İşçi gelirleri sayesinde 

yatırım araçları çeşitlenecektir. Bu araçlar kullanılarak yeni işler kurulup bireylere 

istihdam alanları yaratılıp ülke ekonomisinin gelişimi meydana gelecektir. 

Görüldüğü üzere işçi gelirlerinin olumsuzluklarının yanı sıra ekonomik büyümeyi 

çarpan etkisiyle hızlandırabileceği ihtimalide literatürde mevcuttur. (Aktaş, 2014: 

40). 

Şekil 5: İşçi Gelir Kullanım Alanları 

 
Kaynak: UNCTAD, 2013: 10 

Yukarıdaki şekilde UNCTAD tarından yapılan çalışma sonucu işçi gelirlerinin 

hangi alanlarda kullanıldığı önceliklerine göre sıralanmıştır. 

Tasarruf ve yatırımlar

Konut İnşaatı, borç ödemeleri, tarımsal 
faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması

Sağlık, eğitim ve güvenlik

Telefon hizmetleri, ev aletleri, mobilya, 
ulaşım

Doğrudan Hane Halkı Tüketimi: Yiyecek, 
kira, ilaç, elektrik, su
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Şeklide gelirlerin ilk olarak hane halkı tüketimine transfer edildiği görülmüştür. 

Zamanla beşeri sermayenin gelişimi için önemli bir role sahip olan gelirler ekonomik 

kalkınmaya büyük katkı sağlamıştır. Son aşamada ise yatırım ve tasarruflara 

aktarıldığı ortaya konmuştur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TARİHSEL SÜREÇTE EKONOMİK BÜYÜME VE İŞÇİ GELİRLERİ; 

TÜRKİYEYE YAPILAN TRANSFERLER 

Büyüme ve işçi gelirleri karşılaştırmasını sağlıklı yapabilmek adına öncelikli 

olarak bu kavramların tarihi serüvenlerini irdelemek doğru analizler yapılmasına 

neden olacaktır. Bu nedenle her iki değişkenin de ayrı ayrı gelişim performanslarına 

baktığımız üçüncü bölüm de dönemler itibari ile büyüme ve işçi gelirleri 

kıyaslanarak belirli iniş çıkışlar analiz edilmiştir. 

3. 1. Türkiye Ekonomisindeki GSMH-GSYH Gelişim Performansı 

Cumhuriyet tarihinden önce Türkiye ekonomisinin özel ya da resmi herhangi 

bir yöntem kullanılarak ulusal gelirleri hakkında bir tahmin veyahut hesaplamalar 

yapılmamıştır. Ülkemizde bu hesaplamalar ilk defa 1928 tarihinde İnönü’nün 

başkanlığı ile iktisat meclisi alisine verilmiş ancak veri yetersizlikleri nedeniyle 

hesaplamalar başarısız olmuştur. Sonra ki yıllarda yine bu iş için görevlendirilen 

kişilerde tam anlamıyla her yılı içine alan hesaplamalar yapamamıştır. Devamlı bir 

şekilde yayınlanmaya başlaması ise 1954 yılından sonra olmuştur (Karluk, 2009: 43-

44). Die her yıl 1948 yılından itibaren ulusal gelirimizin sonraki yıllarla mukayese 

edilebilmesi adına 1968 yıllarını baz alıp her yıl için gelir tahmini yapmaktadır 

(Karluk, 2009: 51). 

Türkiye yoksul bir ülke olarak adlandırıldığı 1923 yıllarında kişi başına gelir 

seviyesi 45 dolar civarında seyrederken 2000 lerde yaklaşık 3000 dolar seviyesine 

ulaşması yoksul ülke sıfatından orta gelirli ülke ismi kazanmasına neden olmuştur. 

Yapılan çalışma ekonomimizin milli gelir gelişiminin tarihsel serüvenini detaylı bir 

şekilde değerlendirmek adına 1980 öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönem halinde 

incelenmiştir (Sönmez, 2004: 13). 

3. 1. 1. 1980 Öncesi Ekonomik Performans Değerlendirmesi 

Yaşanan savaşlar ardından, hem siyasi hem de ekonomik bağımsızlığını 

kaybeden Osmanlı devleti, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ekonomik temellerini oluşturmaktadır (Apaydın, 2013: 55). 
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Türkiye de 1923 yıllarında kişi başına tekâmül eden gelir seviyesi günümüz 

dünyası ile kıyaslandığı zaman en fakir ülkeden bile çok düşük olsa da o dönem için 

birçok ülkeden daha yüksek seviyede olup bugünkü değeri ile 500-600 dolar civarına 

ulaşmıştır (Hatiboğlu, 2008: 11). Atatürk dönemi olarak adlandırılan 1923-1938 

yılları, cari faktör fiyatları esas alınarak GSMH incelendiği zaman bu tutarın, 1078.2 

milyon TL olduğu görülmektedir. Bu başarının ardında yatan nedenler 1927 yılını 

kapsam dışı bırakarak 1923-1929 yıllarını referans alındığında, kısmi liberal 

politikalar izlenerek özel sektör desteklenmesidir. Böylece yaşanan olumlu 

gelişmelerle GSMH çok yüksek seviyelere ulaşmıştır. Kişisel gelir ise bu dönemler 

de 110 TL civarında seyretmektedir. Sektörler arasındaki gelişim ve ilerlemeler 

karşılaştırıldığında ise en büyük dilimi %125.8 ile tarımsal hasıla oluşturmaktadır. 

Şekil 6’ yı incelediğimizde ülkemizin 1927’ de büyük bir kırılma yaşadığını 

görmekteyiz. Bu kırılmanın nedenini 2 önemli faktöre bağlanmıştır. Bunlar büyük 

buhran ve iklim şartlarının kötüye gitmesi ile tarımsal sektörün sarsılmasıdır. (Şahin, 

2002: 40-41). 1929 yılında krizin patlak vermesinin ardından Türkiye’nin asıl amacı 

çağdaş ekonomilerin seviyesine ulaşabilmekti. Bu nedenle hızlı büyüme ivmesini 

yakalamak adına ekonomik kalkınma stratejilerini arttırmanın yolları aranmıştır 

(Parasız, 1998: 30). Savaş yıllarında tarım sektöründe yaşanan olumsuzluklar 

ihracatta azalmalar yaratıp fiyat düşüşüne neden olmuştur. 1932 yılına gelindiğinde 

GSMH endeksi 118 civarında gerileme yaşarken kişi başına gelirde aynı hızla 

gerileyip 78 TL olmuştur (Şahin, 2002: 40-41). Yaşanan tüm bu olumsuzluk GSMH 

da büyük bir paya sahip olan tarım sektöründe gerileme yaratmıştır. Fakat 

uygulamaya konulan devletçi politikalarla karanlık günler arkada bırakılmış milli 

gelirde büyük sıçramalar yaşanarak 1936 da % 23.2lik artış sergilemiştir (Parasız, 

1998: 31). 1925-1939 yıllarında İzmir kongresinde (1923) alınan kararlar başta 

olmak üzere uygulanan politikalara cevap vererek her yıl milli gelirde yaklaşık %6 

%7 civarında yükselişlere neden olmuştur (Hatiboğlu, 2008: 14). Ülkemiz, Dünya 

bunalımının yaşandığı 1929 yılının olumsuz havasını üzerinden kısa sürede atıp 

sanayileşme hamlesini başlatmış bu sayede 1933-1938 yıllarında %7.1 oranında 

GSMH artışı yaşanmıştır. Bu artışının nedenleri incelendiği zaman pek çok faktörün 

varlığı tespit edilmiştir. Öncelikli olarak konjonktürün canlanma dönemine girmesi, 

özellikle bunalımdan en fazla etkilenen tarım sektörünün 1936 yılından itibaren hava 
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şartlarının olumlu bir seyir izlemesi ile yeniden canlanması hem ithal ikameci hem 

de yerli tarımsal hammaddeye dayalı sanayinin üretime başlanmasıdır. (Şahin, 2002: 

68-69). Ancak, İkinci dünya savaşının tekâmül ettiği 1939-1945 dönemlerinde 

ülkenin ekonomik gelişim süreci durup milli gelirde azalmalar yaşanmıştır. Bu 

azalışın en büyük nedeni, Türkiye her ne kadar savaşa dahil olmasa da herhangi bir 

olay karşısında tedbir amaçlı tüm gayretini savunma yönünde harcamış olmasıdır 

(Hatiboğlu, 2008: 62). Yaşanan bu seferberlik hali çok gecikmeden ekonomi 

üzerinde etkisini göstermiştir. Kişi başına GSMH 79.4 civarına gerilerken tarım 

sektörü 1939 yılları ile kıyaslandığında %60 oranında düşüş yaşamıştır (Şahin, 2002: 

87). Hızla artan savunma harcamalarını karşılamada yetersiz kalan devlet merkez 

bankasının borçlanmasına neden olmuştur. Yaşanan olumsuzluklar zincirleme etki 

yaratarak fiyat artışları yaşanmıştır. Devletin yapmış olduğu tüm müdahaleler 

borçlanma sonucu ortaya çıkan fiyat artışını dizginlemekte yetersiz kalmıştır 

(Hatiboğlu, 2008: 63). Milli gelirde önemli bir paya sahip olan tarım hava şartlarının 

kötü gitmesi 1942 yılında koyulan vergi ve işgücünün kredi yetersizliği ile azalmalar 

yaşayıp GSMH da büyük bir düşüşe neden olmuştur (Şahin, 2002: 88). 

Şekil 6: GSMH Büyüme Hızı 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr 

Savaşın bitmesinin ardından ekonomimiz almış olduğu darbeler nedeniyle 

sarsılmış durumda idi. Fakat bu olumsuz durumun ortadan kalkması uzun 
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sürmemiştir. Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere 1945 yılından sonra büyüme 

hızımız büyük bir sıçrama göstermiştir. Öncelikli olarak ABD’ nin savaştan ötürü 

sarsılan ekonomilere destek vermesi ve ardından Demokrat Partinin 1950 yılında 

iktidara gelmesi ile ekonomimiz yeniden hayat bulmuştur (Hatiboğlu, 2008: 15-16). 

Ülkenin hem milli geliri hem de üretimde yükselişlerin yaşanmaya başlandığı 1946 

yılı ardından, 1950 li yılların ilk kısmında da Türkiye ekonomisi hızla yükselişler 

yaşamıştır. Bu nedenle kimi iktisatçılara göre 1950-1953 yılları altın çağ olarak 

adlandırılmıştır. Yıllık ortalama olarak sabit fiyatlarla GSMH %11,3 büyürken kişi 

başına gelir %8-8,5, ihracat ise dört yılsonun da 243.4 den 392 milyon dolara 

yükselmiştir. Yaşanan tüm bu olumlu olayların başlıca nedenleri, dört yıl boyunca 

devam eden iyi iklim şartları bu sayede Türkiye’nin belirli tarım ürünlerinde 

dünyanın sayılı ihracatçılardan biri olarak listede yerini almış olması yatmaktadır. 

Tarımsal üretim beraberinde ihracat gelirini ve yatırımları arttırarak ekonomik 

gelişime neden olmuştur (Şahin, 2002: 108; Hatiboğlu, 1981: 67). Diğer nedenlere 

baktığımız zaman yeni iktidarın ekonomide serbestliği desteklemesi özel sektöre 

büyük bir pay vermesi kayda değer etkenler arasında yerini almıştır. Aynı zamanda 

bu iktidarın ABD den daha rahat kredi ve para desteği sağlamak adına sıkı ilişkiler 

kurması da göz ardı edilmemelidir. Yaşanan bu serbestlik başta tarım sektöründe 

canlanma yaratmış daha sonra sermaye birikiminde yaşanan olumlu gelişmeler 

büyümenin gerçekleşmesine neden olmuştur (Hatiboğlu, 2008: 15-16). 

Tablo 4: GSMH Sektör Payları (Cari Fiyatlarla %) 

Yıllar Tarım Sanayi Hizmet 

1923-1929 45,5 10,8 43,32 

1930-1939 (devletçi dönem) 40,2 15,4 44,56 

1940-1945 (savaş dönemi) 44,2 15,5 40,1 

1946-1958(serbest dış ticaret dönemi) 41,9 14,9 43,03 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr 

Tablo 4 de önemli yıllar arasında sektörlerin GSMH da ki payları yer 

almaktadır. 1923-1929 yıllarında milli gelirde en az paya sahip olan sanayi sektörü 
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iken, Erdoğan, (2006) hava değişikliklerinin yaşanması ayrıca piyasa koşullarında 

meydana gelen değişikliklerin tarım ürünlerinin fiyatına etki etmesi ile %45,5 

civarlarında milli gelir içinde en fazla payla tarım yerini almaktadır. Fakat büyük 

buhranın etkisi ve tarım sektöründe yaşanan olumsuzluklar devletçi dönemde tarımın 

milli gelir içindeki payında azalmaya neden olurken sanayi sektörünün payında 

%15,4 lik artış olmuştur. İkinci dünya savaşının yer aldığı tarihlerde tarımda 

azalmalar yaşansa da özellikle 1942 de %51,2 ve 1943 de %56,5lik pay kümülatif 

değerlendirdiğimiz 1940-1945 yıllarındaki %44,2’lik tarım payını bir önceki 

dönemden daha fazla olmasına neden olmuştur. Fakat bu dönemde hizmet 

sektörünün payı %40.1 ile azalma yaşamıştır.  

Serbest dış ticaret dönemini kapsayan yılları değerlendirdiğimizde milli 

hasılada yapısal bir değişim yaşandığı görülmektedir. Her ne kadar iklim şartlarında 

olumlu durum yaşansa da sanayi ve hizmetten daha düşük bir büyüme ile 

sonuçlanmıştır. Bu sektörlerin GSMH da ki payları ise % 43,03 oranında ilk sırada 

hizmet sektörü yer alırken % 14.59 oranında sanayi %41,9 ile de tarımın payı 

mevcuttur. 1954 yılına kadar tarımın ekonomi üzerinde ağırlığı fazlalıkla 

hissedilirken 1954den sonra iklim şartlarında yaşanan olumsuz gelişmelerle tarımsal 

hasılada düşüşlere neden olup %3.2 oranında GSMH’ nın gerilemesiyle 

sonuçlanmıştır (Şahin, 2002: 108-109). 

Türkiye’ nin kaynak kullanımının etkin olmaması uyumsuzluk içinde kalkınma 

çabaları üretimi yavaşlatmış 1954’ten itibaren dış ödemelerde hızla artan açık döviz 

dar boğazlığına neden olmuştur. Ardından yaşanan enflasyon bütün sektörlerin 

büyüme hızlarını düşürmüştür. Bu dönemde ithalat artışları yaşanırken, yatırımlar, 

büyümenin temel bir ölçütü olmamıştır. Döviz rezervleri ise zamanla erimiştir. 

İktidar bu dönemde ekonomiyi canlandırmak için birçok yeni adımlar atsa da 

yaşanan dar boğazlık için çözüm bulunamamıştır. Özetle, Türkiye ekonomisi 1950-

1960 yıllarda bir önceki döneme kıyasla (1945-1949) sadece %4 den % 6 oranında 

büyüme artışı yaşayabilmiştir. Kişi başına büyüme oranında % 3.6 civarında 

olmuştur. İstikrarın sağlanamadığı sürdürülebilirlik koşullarının başarılmadığı bir 

büyüme sürecinden geçmiştir (Apaydın, 2013: 77-78). 



47 

 

Özetlemek gerekirse 1923- 1940, 1945-1953 ve planlı dönemlerde GSMH cari 

ve sabit fiyatlarla büyük ölçüde artmıştır. Kişi başına gelir ise cumhuriyet kuruluşu 

tarihini referans alarak 1939 yılına kadar geçen süreçte artış gösterirken savaşın 

meydana gelmesi ve GSMH’ nın gelişiminin yavaşlaması ile azalmıştır. (Karluk, 

2009: 55). 

Tablo 5: GSMH Sektör Payları ve Büyüme Hızları (Cari Fiyatlarla %) 

YILLAR TARIM SANAYİ HİZMET 
BÜYÜME HIZI 

PLANLANAN 

BÜYÜME HIZI 

GERÇEKLEŞEN 

1963-
1967(1.BYKP) 

32,3 19,58 48,12 7 6,6 

1968-
1972(2.BYKP) 

36,22 16,94 46,82 7 6,3 

1973-
1977(3.BYKP) 

31,3 17,22 40,88 7,9 5,2 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, http://www.kalkinma.gov.tr 

Türkiye 1960lı yıllara geldiği zaman ekonomisini tekrardan istenilen büyüme 

seviyesine getirmek için planlı kalkınma dönemini başlatmıştır. 

Büyüme hızı bir önceki dönemle kıyaslandığı zaman %5.8 oranla daha düşük 

olduğu görülmüştür. %3.3 civarında ise kişi başına büyüme hızı olmuştur (Aktaş, 

2013: 198 ). 1962 yılından itibaren artık Türkiye planlı kalkınma dönemine girmiştir. 

Bu dönemlerden önceki yıllarda belirli bir büyüme planı yapılmazken 1963 başlangıç 

yıllından 1967 yılına kadar büyüme hızı yıllık %7 belirlenmiştir. Birinci beş yıllık 

kalkınma planı olarak adlandırılan dönemlerde Türkiye istenilen hedefi büyük oranda 

yakalayarak başarı sağlamıştır. Sanayi sektörünün ekonomi üzerinde sürükleyici 

olduğu bir sonraki dönemde ise %6.3 oranında gerçekleşen büyüme ile %7 olarak 

belirlenen İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı da hedeflenen orandan sapmalar 

yaşanmamıştır (Karluk, 2009: 57). Sektör paylarına baktığımızda ise birinci beş 

yıllık kalkınma planı döneminde hizmet sektörünün payı ağırlıkta iken ikinci beş 

yıllık kalkınma döneminde ise GSMH da %36,22 ile tarım sektörünün payında artış 

yaşandığı görülür.  
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1970li yıllar Türkiye sanayisinin ithal ikame strateji ile derinlik kazandığı bir 

dönemdir. %4.1 oranında gerçekleşen reel GSYH artışı 1960 larla kıyaslandığında 

önemli bir performans sergilememiştir. Bu dönemin ortalarında petrol fiyatlarında 

meydana gelen artış uygulamaya konan kalkınma stratejisi ödemeler dengesi 

sorununa neden olmuştur.  

1973-1977 dönemlerini kapsayan üçüncü beş yıllık kalkınma planında % 7.9 

oranında belirlenen büyüme oranı %5.2 civarında kalmıştır. Ödemler dengesinde 

meydana gelen problemler aynı zamanda döviz dar boğazlığı ithalatta bir takım 

engeller yaratmıştır. Tüm bu olumsuzluklara hem sosyal hem de politik 

istikrarsızlıklarında eklenmesi ile ülkenin iktisadi krize girmesine neden olmuştur. 

Yaşanan olumsuz tablo 1970lerin sonunda GSMH’nin düşüş göstermeye 

başlanmasıyla son bulmuştur (Aktaran: Aktaş, 2013: 198 ). 

3. 1. 2. 1980 Sonrası Ekonomik Performans Değerlendirilmesi 

 1980-1988 DÖNEMİ 

%8 büyüme hızının hedeflendiği (1979-1983) dördüncü beş yıllık kalkınma 

planın 1979 ve 1980 yıllarında meydana gelen ağır bunalım ve şok önlemlerin 

devreye girmesi ile GSMH da düşüşler meydana gelmiştir. Yaşanan bu olumsuzluk 

kişi başına gelir seviyelerinde de paralel azalmalar meydana getirip toplumun refah 

seviyesinde bozulmalara neden olmuştur (Şahin, 2002: 206). Dünya ekonomilerinin 

durgunluk yaşadığı 1982-1983 te ülkemiz büyüme açısından kendini toparlama 

dönemine girdiği yıllar olmuştur. GSMH’ mız 1981 yılında reel ekonomik bir 

büyüme ile %4.8 oranında artış sergilemiştir. Genel olarak dördüncü kalkınma 

planının kapsadığı bu tarihleri değerlendirdiğimizde hem ekonomik istikrar kararları 

hem de 1979-1980 ekonomik bunalım büyük etkisinden dolayı %1.7 büyüme hızı ile 

hedeflenen büyümede çok büyük oranda sapma yaşandığı görülür (Karluk, 2009: 

57). 1983 dünya ekonomisinin iyileşmesi ve ardından 1984 geçiş dönemi ile talep 

hareketliliğinin yaşanması ekonomimizin yeniden canlanmasına neden olmuştur. 

1984 yılında GSMH büyüme %7,1’ dir. Bu yıllarda iktidar da olan ANAP hükümeti 

zamanı büyümenin hızlandığı sektörler başta inşaat olmak üzere imalat, enerji, 

ulaştırma, sanayi ve ticaret olarak kayıtlara geçmiştir.1985de %4.3 olan büyüme 
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rakamımız sanayi sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerle 1986 da %6.8 oranında 

bir sıçrama yaşamıştır. Ekonomide yaşanan kıvılcımlar işsizlik oranlarda da 

düşüşlere neden olmuştur. (Parasız, 1998: 186; Şahin, 2002, 206). Sanayi sektöründe 

yaşanan büyüme hızının etkisiyle GSMH hız 1987 yılın da %9.8 olmuştur. Ancak bu 

tarihte tarımdaki düşük büyüme hızı sanayi ve hizmeti etkileyerek GSMH’ nın artış 

hızında yavaşlamaya neden olmuştur. 1988 yılında ekonomik büyümede yaşanan 

gelişimleri kendi içinde üç döneme ayırarak değerlendirirsek, büyüme trendi’ nin 

aşıldığı hızlı büyüme dönemi 1988 yılının ilk üç ayına tekâmül ederken ikinci 

dönemde diğer üç aylık süreç olup büyüme hızı gittikçe azalmıştır. Geriye kalan altı 

ay son dönemi oluşturarak daralmaların yaşanması ile son bulan bir yıl olmuştur 

(Parasız, 1998: 186). GSMH içindeki paylarına baktığımızda ise 1923’ lü yıllarda 

pek fazla etkisi olmayan sanayi sektörünün payı artarken en fazla katkı sağlayan 

tarım sektörü, 80 li yıllarda giderek önemini kaybetmiş %20 lere gerilemiştir. 
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Tablo 6: GSMH Sektör Payları(Cari- Sabit Fiyatlarla %) ve Büyüme Hızları 

Yıllar Tarım Sanayi Hizmet 
Büyüme 

Hızları 

 sabit cari sabit cari sabit cari sabit 

1980 24,2 25,5 20,5 18,3 55,4 56,2 - 2,8 

1981 22,6 23,5 21,5 20,9 55,9 55,6 4,8 

1982 22,7 21,9 21,9 22,1 55,4 56 3,1 

1983 21,6 20,7 22,4 21,3 56,0 58 4,2 

1984 20,3 21 23,1 20,8 56,6 58,1 7,1 

1985 19,4 19,7 23,6 21,9 57,0 58,4 4,3 

1986 18,8 19,2 25,0 25,0 56,2 55,8 6,8 

1987 17,2 17,2 24,9 24,9 57,9 57,9 9,8 

1988 18,3 16,7 25,1 26,3 56,7 57 1,4 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr 

 1989-1994 DÖNEMİ 

Altıncı kalkınma planın yer aldığı dönemde 1990 yılını saf dışı bıraktığımızda 

1988-1991 de büyümenin sürekli dalgalandığı ve büyüme hızının da sert iniş çıkışlar 

yaşadığı görülmektedir. Bunun nedenleri arasında ülkemizin yaşadığı stagflasyon ve 

körfez savaşı yer almaktadır. Savaş’ ın yaşanması ile büyüme oranlarında binde 5 

dolaylarında düşmeler yaşanmıştır (Şahin, 2002: 207). Aynı zamanda hedeflenen 

büyüme hızı %7 iken hem 5 Nisan istikrar politikaları hem de 1994 de tarım hizmet 

ve sanayi sektörlerindeki daralmalar hedeften büyük sapmalara neden olup sadece 

%3.5 oranında bir hız sağlanabilmiştir (Karluk, 2009: 57). Yaşanan bu olumsuz tablo 

Türkiye ekonomisinin yeniden bir bunalıma girmesine neden olmuştur.  
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 1994-2001 DÖNEMİ 

94 yılından meydana gelen ekonomik kriz, ülkede yaşanan çeşitli 

istikrarsızlıklar hem politik hem de iktisadi dalgalanmalara neden olmuştur. 1997 ve 

1998 yabancı ülkelerde yaşanan krizlerin etkisi ekonomimiz de çeşitli olumsuzluklar 

meydana getirmiştir. Tüm bu olumsuz faktörlerin etkisi finansal sistemde 

bozulmalara neden olurken 1999 yılında ülkemizde meydana gelen büyük deprem 

büyüme performansımızın daha da kötüye gitmesine neden olmuştur. Yaşanan tüm 

bu olumsuzlukların üst üste gelmesi 2001 yılında Türkiye’yi yeni bir krize 

sürüklemiştir. Meydana gelen bu kriz ekonomide belirsizliklere sebep olup sermaye 

çıkışlarına neden olmuştur. Ülke ekonomisine yönelik güven kaybının yaşanması 

sabit (reel) fiyatlarla GSMH da % 9.5’ lik bir daralma meydana getirmiş iktisadi 

küçülmeye sebep olmuştur (Aktaş, 2013: 199). 

Türkiye’nin 90lı yıllardaki büyüme performansını özetleyecek olursak, 

Büyüme kamu açığının fazla ve enflasyonun yüksek olduğu yıllarda enflasyon oranı 

ile birlikte gerçekleşmiştir. 99 yılında yüksek enflasyonla mücadele için IMF ile 

anlaşma yapılsa da bu anlaşma yeni dönemde krizle sonuçlanmıştır. Yeni reformlar 

sayesinde ileri dönemlerde ekonomi çok daha hızlı ivme alırken artık ülkemizin 

büyümesi cari açıkla paralel bir şekilde gerçekleşmiştir (Göcen, 2017: 62). 
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Tablo 7: GSMH Sektör Payları(Cari- Sabit Fiyatlarla %) ve Büyüme Hızları 

Yıllar Tarım Sanayi Hizmet 
Büyüme 

Hızları 

 sabit cari sabit cari sabit cari sabit 

1989 16,6 16,2 25,9 26,5 57,5 57,4 1,6 

1990 16,3 16,8 25,9 24,8 57,9 58,4 9,4 

1991 16,1 14,5 26,5 25,1 57,4 60,4 0,3 

1992 15,8 14,1 26,5 24,8 57,8 61,1 6,4 

1993 14,5 14,7 26,5 23,7 59,0 61,6 8,1 

1994 15,3 14,7 26,5 25,6 58,1 59,7 -6,1 

1995 14,4 14,8 27,7 25,5 57,9 59,7 8 

1996 14,0 15,7 27,7 23,9 58,3 60,4 7,1 

1997 12,7 13,4 28,1 23,7 59,2 62,9 8,3 

1998 13,4 16,5 27,6 20,9 59,0 62,6 3,9 

1999 13,4 14,4 27,9 21,7 58,7 63,9 -6,1 

2000 13,1 13,5 27,8 22,3 59,0 64,1 6,1 

2001 13,6 11,6 28,5 24,4 57,9 64 -9,5 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr 

Bu dönemde sektörlerin milli gelir içindeki payları ise (Tablo 7) özellikle sabit 

fiyatları esas aldığımızda sanayi sektörü lehine hızlı bir artış yaşandığı 

gözlemlenmiştir. 2001 dönemini % 28,5 lik payla kapatırken tarımda yaşanan 

gerilemeler devam etmiştir. Hizmet sektörü ise ortalama %60 civarında bir paya 

sahip olmuştur.1989-2001 arası ülkemiz 3 defa negatif büyüme yaşamış son dönemi 

daralma ile kapatmıştır.  

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisinin güçlü ekonomiye geçiş dönemi öncesi 

özellikle 1990-2001 yıllarında sürekli olarak yüksek derece borç miktarları, gelir 

dağılımın da yaşanan adaletsizlikler ve ekonomik büyüme problemindeki iniş 

çıkışlarla mücadele ederek geçirdiği görülmüştür (Karagöl, 2013: 25). 

 2002-2007 Dönemi 

Türkiye ekonomisinin yaşadığı en büyük krizlerden biri olan 2001 krizi sonrası 

2002 yılındaki seçimlerle ülke yeni bir sürece girmiştir. Bu dönemde yaşanan iktidar 

değişimi ile, başta bankacılık sistemi olmak üzere yeni düzenlemelere gidilmiştir. 

Özelleştirmelere ivme kazandırırken sıkı maliye politikası hayata geçirilmiştir. 

Yapılan bu yenilikler sonucu ülke ekonomisinin uzun süreli büyüme trendi 



53 

 

yakalamasına neden olmuştur (Karagöl, 2013: 21). Bu yıllar arasında yaşanan olumlu 

gelişmelerde başta kurumların etkileri olsa da esas belirleyici ekonominin küresel 

gelişimdir. Türkiye’nin 2001 sonrası dünya ekonomisi ile entegre olması bu durumun 

ekonomik performansımıza yansımasını kaçınılmaz kılmıştır (Göcen, 2017: 73). 

Yapısal reformlarında etkisi ile bir önceki dönemde yani 2001 yılında yaşanan % -

9,5 lik küçülme geride bırakılarak 2002 yılında % 6,2 lik büyüme hızı ile ekonomi 

yeniden canlanmaya başlamıştır. Göcen (2017)’ de bu dönem ülkede meydana gelen 

büyümenin kaynağını ucuz yabancı kaynaklara ulaşım ile yabancı kaynak kullanımda 

artış yaşanması ve bunun sonucu meydana gelen hızlı büyüme borçlu olduğunu ifade 

etmiştir. 

Tablo 8: 2002-2009 GSYH Verileri (Alıcı Fiyatlarıyla 1998 Bazlı) 

Yıllar 

GSYH 

Cari Fiyat 

Milyon-TL 

GSYH  

Cari Fiyat 

Milyon-$ 

GSYH 

Sabit 

Fiyat 

Milyon 

TL 

KB 

GSYH 

TL 

KB 

GSYH 

USD 

KB 

GSYH 

Sabit 

Fiyat 

TL 

Büyüme % 

2002 350,5 231,0 72,5 5.311 3.500 110 6,2 

2003 454,8 305,0 76,3 6.798 4.559 114 5,3 

2004 559,0 390,0 83,5 8.257 5.761 123 9,4 

2005 648,9 481,5 90,5 9.459 7.019 132 8,4 

2006 758,4 526,4 96,7 10.928 7.585 139 6,9 

2007 843,2 648,8 101,3 12.011 9.242 144 4,7 

2008 950,5 742,1 101,9 13.368 10.437 143 0,7 

2009 952,6 617,6 97,0 13.212 8.566 135 -4,8 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere bu dönemlerde sıkı politikaların 

uygulanmaya konması aynı zamanda Merkez Bankası bağımsızlığının bekleyişleri 

olumlu yönde etkilemesi 2002 yılında % 6,2’ lik seviyede olan büyüme hızı 2004 

yılında zirve yaparak %9.4 oranına ulaşmıştır. 2002 de 231,0 milyon$ olan cari 
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GSYH mız 2004 yılına geldiğimizde 390,0 milyon $’ a çıkmıştır. 2002-2007 arası 

dönemde ülkemiz yılda % 6.8 oranında büyümüştür (TOBB, 27). Ancak 2007 yılına 

geldiğimizde hem ekonomik hem de siyasal etkenler büyümenin yavaşlayarak % 4.7 

seviyesine düşmesine neden olmuştur (Serdengeçti, 2). 

 2008-2009 Dönemi 

Türkiye Ekonomisi 2001 krizinin ardından 2002 yılının ilk üç aylık dönemi 

den itibaren 27 dönem boyunca aralıksız büyüme yaşamıştır. Fakat 2007 yılında 

yaşanan sapmadan sonra tekrardan hedeflenen %4 lük büyümeyi gerçekleştiremeyip 

büyüme hızında 2,9 puanlık bir sapma olmuştur. 2008 yılı için hedeflenen % 4’lük 

büyüme hızında 2,9 puanlık tutarsızlık olmuştur. 1998 temel fiyatlara göre bu 

dönemde %1.1 lik bir GSYH artışı yaşanmıştır (TOBB, 27). 2008 yılında yaşanan 

kriz ülkemizi teğet geçememiş 2008-2009 yıllarında ilk önce durağan sonra küçülen 

bir büyüme performansı göstermiştir. Ekonomi bu dönemde %7 oranın da 

küçülmüştür. Aynı zamanda büyüme hızı da % 0,7’ ye düşmüştür. Tablo 8 

incelendiğinde 2008 yılında GSYH 742,1 milyon $ iken 2009 da bu rakam 617,6 

milyon $’ a düşmüştür. Krizlerin etkilerini bir sonraki dönem göstermesi nedeniyle 

2008 yılında yaşanan krizin derinliği tam manası ile 2009 yılında % 4.8 lik bir 

küçülme ile yaşanmıştır. 2001 yılındaki daralmadan sonra ilk kez küçülme yaşayan 

Türkiye ekonomisi 2008 yılının son dönemi itibari ile birbirini takip eden dönemler 

boyunca sürekli küçülmeler yaşayarak ülke ekonomisini resesyona sokmuştur. % 6’ 

lık bir daralma tahmin edilirken meydana gelen oran ise bu tahminlerin üstünde 

olmuştur (TOBB, 2010: 17; Eğilmez, 2015: 1). 

Sektörler bazında değerlendirdiğimizde sadece tarım sektörünün büyüme 

hızında artış yaşanmıştır. Fakat Tablo 10 incelendiğinde milli gelir içinde sanayi ve 

hizmet sektörüne kıyasla çok az bir paya sahip olduğu gözlemlenir. Tarım 

sektöründe yaşanan bu gerileme büyümeyi olumlu yönde etkileyememiştir (TOBB, 

27). Ancak Türkiye bu dönemde diğer ülkelerle yapmış olduğu bir takım ilişkiler 

sayesinde pazar payını genişletmiştir. Bu sayede 2009 yılının son dönemindeki kısmi 

daralmalar % 6 lık büyüme sayesinde resesyondan kurtulmayı başarmıştır. Bu 

dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla Uzak Doğu, Kuzey 
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Afrika, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkeleri ile ihracat pazarını genişletmiştir. 

Bu sayede, Türkiye 2009 yılındaki ekonomide kısmi daralmaya rağmen, 2009 yılı 

son çeyreğinden itibaren ekonomik büyümesini aralıksız sürdüren nadir ülkelerden 

biri olmuştur. Bu büyümenin kaynakları talep yönlü değerlendirilirken hem özel 

kesim hem de kamu kesiminin harcamalarındaki yükselişler yer alırken arz 

kanadında ise imalat sanayinin etkisi görülmektedir (Karagöl, 2013: 21; TOBB, 

2010: 17). 

 2010-2017 Dönemi 

Yaşanan küresel krizin etkisini diğer ülkelere kıyasla daha çabuk atlatan 

Türkiye ekonomisi son 6 yıllık büyüme oranları arasında en yüksek performansı 

sağlayarak 2010 yılında % 9.2’lik bir performans sergilemiştir. Akabinde 2011 

yılının ilk dönemi %11.9’luk artış yakalayarak dünya ekonomisinde en hızlı büyüyen 

ülke olmuştur. Bu dönemde çift haneli büyüme performansı sergileyen başka ülke 

olmamıştır. Büyümeyi özel sektör yatırımları sayesinde gerçekleştiren Türkiye 2011 

yılına kümülatif olarak bakıldığında % 8.8’lik büyüme gerçekleştirdiği görülmüştür 

(Şanlı, 2015: 35). 

Tablo 9: 2010-2014 GSYH Verileri 

Yıllar GSYH 

Cari Fiyat 

Milyon-TL 

GSYH 

Cari Fiyat 

Milyon-$ 

GSYH Sabit 

Fiyat 

Milyon-TL 

KB 

GSYH 

TL 

KB 

GSYH $ 

KB GSYH 

Sabit Fiyat 

TL 

Büyüme 

% 

2010 1.098,8 735,8 105,9   15.052 10.079 145 9,2 

2011 1.297,7 774,0 115,2   17.513 10.445 155 8,8 

2012 1.416,8 786,3 117,6   18.929 10.505 157 2,2 

2013 1.567,3 823,0 122,6    20.404 10.815 161 4,2 

2014 1.747,4 800,0 126,1    22.753 10.403 164 2,9 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr 

Tablo 9 incelendiğinde, 2012 yılındaki ekonomik büyüme bir önceki 

dönemlere kıyasla bir frenleme yaşamış büyüme hakkındaki tahminler isabetli 
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olmamıştır. Talebin iki yönlü dışta ve içte dengelenmesi için alınan önlemler büyüme 

hızında kesintiye neden olmuştur. Ayrıca bu dönemde jeopolitik problemler, dünya 

ekonomisindeki yavaşlamalar, petrol fiyatlarında meydana gelen artışlar büyüme 

hızını sekteye uğratan diğer faktörler olarak sıralanabilir. Bu dönem de ihracatta 

belirli bir yükseliş yaşansa da yatırım ve tüketim harcamalarında daralmalar 

meydana gelmiştir. Tüm bunların sonucu 2012 yılında büyüme oranı %2.2 oranında 

gerçekleşmiştir (Sungur, 2015: 249). Ancak 2013 yılına gelindiğinde ülke biraz daha 

kendini toparlamaya başlamış ve hedeflenen büyümeyi birazcık aşarak % 4.2 

oranında bir büyüme meydana gelmiştir. İhracatın büyümede itici güç olduğu 2014 

yılında ise 2013 yılının aksine %3.3 lük hedefi tutturamayarak %2.9 bir büyüme 

yaşanmıştır (Ekinci, 1). 

Küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi 2015 yılında da devam etmiş 

ülkelerde büyüme oranlarında düşüşler meydana gelmiştir. Ülkemizde yaşanan siyasi 

ve iktisadi belirsizlikler ekonomimize yansısa da çoğu dünya ülkesinin üzerinde 

büyüme performansı sergilemeyi başarmışız. Bu başarıyı özellikle özel tüketimin 

neden olduğu itici güç sayesinde gerçekleştirdik. Önceki yılla kıyasladığımızda 

büyüme hızımız % 4 yükselerek bir puanlık bir artış yaşamıştır. Yurt içi talep 

kaynaklı büyüyen ekonomimiz Cari fiyatlarla GSYH ise % 11.7 oranında 

büyümüştür (TOBB, 2016: 32- 34). 2015 yılı büyüme oranı %4 olan hedef oranın 

üstünde gerçekleşmiş ve % 6.1 olmuştur. 2016 yılını değerlendirdiğimizde ise bu 

yılın ilk yarısında ekonomimiz önemli bir büyüme sergilerken 15 Temmuz hain 

darbe girişimi, ardından gündem konusu olan anayasa değişikliği ve siyasi olayların 

üst sıralarda yerini alması, terör olaylarında artış yaşanması, Suriye’de yaşanan 

olayların güvenlik problemlerine neden olması büyüme üzerinde olumsuz etkiler 

meydana getirerek üçüncü dönemde kısmi daralmalara neden olmuştur (Setav, 2016: 

3 ; TÜSİAD, 9). Ekonomimiz son 27 çeyrekte kesintisiz büyüme oranı sergilerken 

yaşanan tüm bu olumsuz tablo büyümeyi eksiye düşürerek % 1.8 lik bir gerileme 

meydana getirmiştir.. Bu olumsuzluk beraberinde birçok problemi tetiklemiştir. 

Öncelikli olarak büyümede meydana gelen yavaşlama işsizlik oranlarında artışı 

neden olmuştur. Büyümemizin en büyük gücü olan ihracat önceki yıllara oranla 

sapmalar yaşamıştır (Zeytinoğlu, 2017: 1). Tüm bu olumsuzlukların bertaraf edilmesi 
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için ülkemiz yapılan yapısal reformlarla son çeyrekte toparlanıp % 3,5 lik büyüme ile 

kaybettiği ivmeyi yeniden yakalamıştır. Yıllık büyüme oranına baktığımızda 2015 

yılında %6.1 oranında gerçekleşen büyüme 2016 yılında ise % 5 potansiyel büyüme 

oranın çok aşağısında kalarak %2.9’luk bir büyüme gerçekleştirmiştir (Eğilmez, 

2017: 1). Geçtiğimiz 2017 yılının büyüme performansını ele alırsak 2016 yılı ile 

kıyaslamalar sonucu büyük bir sıçrama yaşadığı dört dönemde gözlemlenmiştir. 

Özellikle kredi garanti fonu teşvikler ve baz etkisi ile en fazla yükseliş üçüncü 

çeyrekte % 11.1 oranında gerçekleşmiştir (Yükseler, 2017: 1). Yıllık büyüme 

oranımız ise potansiyel büyümeyi aşarak %7.4 oranında gerçekleşmiştir. 
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Tablo 10: GSYH Sektör Payları(Cari Fiyatlarla %) 

Tarih Tarım Sanayi Hizmet GSYH 

2002 10,3 20,00 57,96 359.358.871,42 

2003 9,9 20,20 57,52 468.015.146,38 

2004 9,4 19,70 58,28 577.023.497,30 

2005 9,3 19,70 58,32 673.702.942,75 

2006 8,2 19,80 59,45 789.227.555,12 

2007 7,5 19,60 61,51 880.460.879,15 

2008 7,5 19,40 62,12 994.782.858,42 

2009 8,1 18,40 62,68 999.191.848,05 

2010 9,0 18,50 61,42 1.160.013.978,25 

2011 8,2 19,70 60,06 1.394.477.165,53 

2012 7,8 19,29 61,17 1.569.672.114,92 

2013 6,7 19,60 61,30 1.809.713.086,70 

2014 6,6 20,09 61,75 2.044.465.875,83 

2015 6,9 19,75 61,46 2.338.647.493,68 

2016 6,1 19,60 62,43 2.608.525.749,33 

2017 6,1 20,63 61,84 3.104.906.706,26 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, https://data.worldbank.org/ 

Son dönemi sektör bazında bir değerlendirme yaparsak % 8.8 oranın da inşaat 

sektörü birinci sırada yer aldığı gözlemlenmiştir. Tablo 10’ a göre özellikle sanayi ve 

hizmet sektörlerinin payları daha ağır basarken tarım iyiden iyiye önemini 

kaybetmiş, 2017 yılında GSYH içinde %6 oranında yok denecek kadar az bir paya 

sahip olmuştur. 

Türkiye gerçekleşen yüksek büyüme oranını uygulamaya konan belirli 

faktörlere borçludur. Bu faktörlere bakıldığında başta bazı kesimlerde hayata 
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geçirilen düşük vergiler olmak üzere ülkelerin ithalatlarındaki yükselmeler, 

taşeronların kadrolara alınması, genişletici maliye politikasının uygulanmaya 

konması ile iç talepte artışlar yaşanması, devletin istihdama vermiş olduğu destekler 

ülkemizin büyümesine katkı sağlamıştır (Eğilmez, 2018: 1). 

3. 2. Türkiye Ekonomisinde İşçi Gelirlerinin Tarihsel Gelişimi 

Avrupa dünyada meydana gelen büyük buhran ve savaşlar sonrası 

sanayileşmenin baş gösterdiği yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Sanayileşmenin 

etkisiyle birlikte hızla gelişen emek yoğun iş kolları ülkelerde işgücü ihtiyacını 

meydana getirmiştir. Aynı dönemde Türkiye’nin ekonomik durumu ve sahip olduğu 

demografik yapısı sonucu işgücü fazlalığı yaşanmıştır. Bu durum 1960’lı yıllardan 

itibaren ülkenin yurtdışına iş gücü göndermesini tetiklemiştir (Çan, 2010: 1). İlk 

olarak Türk işçiler Almanya’ya doğru harekete geçmiştir. O dönem iktidarda olan 

Milli Birlik Komitesi Hükümeti insanların bu serüvene girmesine sebep olup, 

uygulamaları hayata geçirmiştir (Ünver, 2008). İşçi göçleriyle ilgili düzenlemelerde 

öncelikli beklenti ülke ekonomisinin gelişmesi üzerine olmuştur. Bu transferler ülke 

için beklenilen katkıyı sağlamada yetersiz kalıp yalnızca ödemeler dengesindeki 

açığı finanse eden araç olsa da uzunca bir dönem Türk maliyesi için önemli gelir 

kalemi görevini üstlenmiştir (Aktaran: Tilbe, 2016: 94). 

Türkiye’den diğer ülkelere yaşanan işçi göçü 2 döneme ayrılarak incelenebilir. 

Bunlar 1960-73 arası ve 1973 sonrası göçlerdir (Nakhoul, 2014: 91). Başlangıçta 

istihdam amacıyla kırsal kesimden misafir sıfatıyla yurt dışına giden işçilerin yegâne 

hedefi yeterli miktarda sermaye biriktirerek ülkelerine yapmayı planladıkları 

yatırımları gerçekleştirmekti. Bu nedenle işçiler geri dönüş düşüncesiyle hareket 

ettikleri için ailelerini Türkiye’de bırakmışlardı (Kadir, 2015). 1970’li yıllardan 

itibaren işin rengi değişerek, Avrupa’ya giden Türk işgücü akımı yavaş yavaş kalıcı 

hale gelmiştir. Bu durumun etkisi ile başlangıçta işçi, gelirlerinin çoğunluğunu 

Türkiye’ye gönderirken işçilerin yerleşik topluma dönüşmesi ile gelirlerin 

Türkiye’ye akışı kesilmiştir (Artukoğlu, 2005). Fakat Türk işgücü göçünün sürekli 

yaşanması Türkiye’ ye gönderilen işçi gelirlerinin azalmasını engellemiştir. Ancak 

son yıllarda yurtdışında kalan işçilerin evlenmesi beraberinde yaşanan nüfus artışı, 
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sonraki kuşak gurbetçilerin yaşadıkları ülkeleri benimsemeleri ve yatırımlarını göç 

ettikleri ülkede yapmaları, Türkiye’ye gelen gelir miktarını azaltmıştır. Ayrıca 

yatırımcılar için büyük bir yıkımla sonlanan “İşçi Şirketleri ve Köy Kalkınma 

Kooperatifleri” bu azalışın en önemli etkilerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir 

(Çan, 2010: 1). 

Grafik 1: Yurt Dışına Giden İşçi Sayısı 

 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr 

Yukarıdaki grafikte yer alan yurt dışına giden işçi sayısı bazı yıllarda yükseliş 

bazı yıllarda keskin düşüşler yaşamaktadır. Özellikle en yüksek göçün yaşandığı 

1970’li yıllar olarak gözlemlenirken, 2008 yılından itibaren göç serüveninin azalma 

eğilimine girdiği görülmektedir.  

Yaşanan göçler sonucu, devletinde farkına vardığı işçi gelirleri ülkemiz için 

önemli döviz kaynağı haline gelmiştir. Zamanla devletin organize ettiği eylem haline 

gelen işgücü göçü DPT beş yıllık kalkınma planında yerini almıştır (Artukoğlu, 

2005: 15). 1970 de Türkiye ekonomisine en fazla katkıyı sağlayan merkez 

bankasındaki işçi döviz hesaplarında işçi gelirleri en iyi şekil de değerlendirilmiştir. 

Yıllar itibariyle yüksek seviyelere tırmanan işçi dövizi hesaplarının bakiyesi 2004 

yılı sonu itibariyle TCMB brüt döviz rezervlerinin % 51,72’sini oluşturmaktadır. 

Aynı zamanda özellikle 1970’li ve 1980’li yıllarda Türkiye’nin elde ettiği bu girdiler, 

dış ticaret açığının önemli bir kısmını karşılayarak ülke ekonomisine katkıda 

bulunmuştur (Artukoğlu, 2005: 95). Türkiye hem işverenlerin hem de göçmen 
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işçilerin gerekli olan ihtiyaçları karşılamak, işçi akımını daha rahat ve kolay 

gerçekleştirmek için Tablo 11 de belirtildiği gibi bazı ülkelerle işgücü anlaşmaları 

imzalamıştır.  
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Tablo 11: İşgücü Anlaşmaları 

ÜLKELER YILLAR 

ALMANYA 1961 

AVUSTURYA 1964 

BELÇİKA 1964 

HOLLANDA 1964 

FRANSA 1965 

AVUSTRALYA 1967 

İSVEÇ(1983TE İSVEÇ TARAFINDAN TEK 

TARAFLI FES EDİLMİŞ) 
1967 

KKTC 1987 

KATAR 1986 

LİBYA 1975 

ÜRDÜN 1982 

KUVEYT 2008 

AZERBEYCAN 2003 

Kaynak: https://www.csgb.gov.tr 

Türkiye’nin yapmış olduğu işçi göçü incelendiğinde ise son 10 yılda en çok 

işçi gönderdiği ülkeler Türkmenistan, Katar, Afganistan, Cezayir, Libya, 

Azerbaycan, Fas. Rusya, Irak ve Suudi Arabistan iken: En fazla Türk vatandaşı 

bulunduran ülkeler Almanya, Fransa ve Hollanda’dır (Kadir, 2015). 



63 

 

Yaptığımız çalışmada ülkemize gelen gelirler 1984 öncesi ve 1984 sonrası 

olmak üzere ayrı başlıklar altında değerlendirilmiştir. 

3. 2. 1. 1984 Öncesi Türkiye’ ye Giren İşçi Gelirleri 

Yurtdışına emeklerini satarak belirli bir gelir sağlayan işçilerin ülkemize 

gönderdikleri tasarruflar şüphesiz ki ülke ekonomisinin kalkınmasında büyük ölçüde 

katkı sağlayıp Türk ekonomisinin döviz girdilerinde de önemli bir yere sahip 

olmuştur. Bu nedenle işçi gelirleri ülkemiz için her zaman değerli bir girdi 

kaynağıdır (Ünver, 2008). 

Başlangıçta Türkiye’ye gelen işçi gelirlerinin düşük seviyede olması yurtdışına 

giden işçi sayısının az olmasından ve ilk olarak kazançlarının çoğunluğunu yerleşme 

masraflarına kullanmalarından kaynaklanmaktaydı. 1964’ten itibaren yurt dışına 

giden Türk işçilerinin ilk düşünceleri memleketlerine geri dönüş yapmak olduğu için 

kazançları tüketim yapılarını değiştirmelerini engellemiştir. İşçiler kazançlarının 

büyük çoğunluğunu tasarruf ederek Türkiye’ye transfer etmişlerdir. 1966’lı yıllara 

gelindiğinde Almanya’da meydana gelen ekonomik buhran yurt dışına gönderilen 

işçi sayısında düşüşe neden olup işçi gelirlerini büyük ölçüde azaltmıştır (Alper, 

2005: 35-37). 

Grafik 2: İşçi Gelirleri (1964-1984) 

 

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/ 
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1964-1969 yılları arasında yıllık ortalama 100 milyon dolar civarında olan işçi 

geliri girişi, 1970'lerin başında bir milyar doları aşmıştır. 1970-1974 de TL’nin 

devalüe edilmesi Grafik 2 de görüldüğü gibi işçi gelirlerinde artışı beraberinde 

getirmiştir. Bu gelirler sayesinde (1960-1980) Türk döviz hesabı açıklarının ortalama 

% 60 ve ticaret açıklarının ortalama % 80’ ni kapatılmıştır (Aktaran: Tilbe, 2016: 

95). 

Alper’ in (2005) yılındaki çalışmasında da belirttiği gibi, Avrupa’yı çevreleyen 

işsizlik dalgası 1975-1978 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen işçi gelirlerinin 

azalmasına neden olmuştur. Özellikle 1976-1977-1978 yıllarında kur ayarlamasına 

gidilmesi sonucu işçi gelirlerinin büyük bir bölümünün karaborsada bozdurulmasına 

neden olmuş, dövizlerde artış sağlanamamıştır. Fakat kişilerin bu dönemlerde 

yanlarında döviz bulundurmalarının belirli bir kayıt altında olmaması sonucu döviz 

tevdiat hesaplarının açılarak, elde ettikleri döviz kaynaklarının bankalarda 

tutulmasına neden olmuştur. Böylece bu hesaplar sayesinde ülkemize giren döviz 

miktarlarında yükselişler meydana gelmiştir (Artukoğlu, 2005: 26). 1979-1982 yılları 

incelendiğinde, 1979 da ikili kur döviz politikasının uygulanmaya başlaması 

ardından 1980 de TL’nin yeniden devalüe edilmesi işçi gelirinde artış yaşanmasın da 

büyük etken olmuştur. Ayrıca Arap ülkelerine doğru göçün artması ve ticari 

bankaların Avrupa ülkelerine şubeler açması bu durumu tetiklemiştir. 

3. 2. 2. 1984 Sonrası Türkiye’ ye Giren İşçi Gelirleri 

Alper (2005) 1980li yıllarda Almanya’da çalışan işçilere çeşitli imkânlar 

sunulması kişilerin memleketteki ailesini yanına getirme fırsatı doğurmuştur. Aynı 

zamanda Türk işçilerine teşvik primleri uygulanması 1988li yıllara kadar işçi 

gelirlerinde azalmayı tetiklemiştir. Böylece 1981 yılından itibaren Türkiye’deki 

aileye destek amaçlı gönderilen döviz, yatırım amacıyla gönderilmeye başlanmıştır. 

Aşağıdaki grafik incelendiğin de 1998 yılında işçi gelirleri 5,4 milyar dolarla 

zirve yaparak tepe noktasına ulaştığı görülür. Ancak bu tarihten sonra büyük bir 

kırılma yaşayarak eski seviyesini hiçbir zaman yakalayamamıştır. Çünkü 99 depremi 

ve iktisadi-finansal krizlereler gibi gelir üzerinde etkisi olan iki önemli vakayla 

karşılaşılır. Fakat bu olumsuz faktörlerin yanı sıra 1990larda ikinci neslin yurtdışında 
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yüksek gelirlerle işe girmeleri bir yandan girişimciliği arttırarak diğer yandan da 

Türkiye’ye gönderilen işçi gelirlerinin azda olsa devam etmesine neden olmuştur 

(Aktaran: Alper, 2005: 38). 

Grafik 3: İşçi Gelirleri ( 1984-2017 ) 

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/ 

Görüldüğü gibi 1984-1998 yılları arasında iniş çıkışlar yaşansa da 1994 yılında 

Artukoğlu (2005), süper döviz hesaplarının uygulanmasının da etkisi ile işçi gelirleri 

genel itibari ile artış göstermektedir. Fakat 1998 sonrası önemli derecede düşüşe 

geçmiştir (Elitok, 2010: 392). Tansel vd, (2012) Yapılan incelemeler resmi işçi gelir 

akışına dayanmasına rağmen 2003 yılı sonrası verilerde kopukluk meydana 

gelmektedir. Ayrıca TCMB 2004 yılından itibaren işçi dövizlerini turizm gelirleriyle 

ele alması önceki dönem verilerle karşılaştırma yapmanın elverişli olmadığını 

gösterir. Mouhoud vd (2006) yaptıkları çalışmada işçi gelirlerinde meydana gelen 

azalmayı Kasım 2000 ile Şubat 2001 arasında ekonomik bunalımın istihdam ve 

üretimde oluşan büyük oranlı düşüşlere bağlamıştır. 2011 yılında 1045 milyon $ olan 

işçi geliri 2017 yılına geldiğinde 145 milyon $ ile büyük azalış yaşamıştır. Bu 

durumun nedenleri birçok çalışmaya konu olsa da genel kanı ülkenin yaşadığı 

bunalım işçilerin ekonomiye güvenini sarsarak, dövizlerini gayri resmi şekilde 

ülkelerine göndermelerine aynı zamanda yatırım amaçlı göndermemesine neden 

olmuştur. Tüm bunların yanı sıra uygulanan politikaların ekonomik 

dalgalanmalardan etkilenmesi de bu azalışın bir başka nedeni olabilir. 
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3. 3. Dünyada İşçi Gelirlerinin Değerlendirilmesinde Türkiye’nin Konumu 

Dünya da çeşitli nedenlerden ötürü insan hareketliliğinde artışlar 

yaşanmaktadır. Tilbe (2016), Bu durum iki ya da daha fazla ülkede hayatlarını 

sürdüren diğer bir deyişle ulus ötesi olarak adlandırılan bir yaşamı meydana 

getirdiğini belirtmiştir. Ulus ötesi yaşam başlığında yurtdışına çalışmak için giden 

işçiler ülkelerine belirli miktarda döviz akışı sağlamıştır. Dünya genelinde işçi 

gelirleri önemli miktarda yerini alsa da 2008-2011 finansal kriz sırasında yavaşlama 

görülmüştür. İşçi geliri alan ülkelerin büyük çoğunluğu finansal kriz dönemlerinde 

değişiklikler yaşamıştır. Bu değişme, ya artış meydana getirmiş yada stabil seyir 

izlemiştir. Krizin bir sonraki dönem etkisini göstermesi ile 2009 yılında gelirlerde 

önemli bir düşüş yaşanmıştır. Krizin sona ermesi ile 2011 yılında döviz akımlarının 

pek çok ülkede yükselişe geçtiği gözlemlenmiştir. 

Son 10 yıl ülke ekonomileri incelendiğinde ise yurtdışındaki işçilerin 

ülkelerine gönderdikleri gelirler 3 kat artış göstermiştir. Uzun seneler küresel 

ekonomi için pek bir anlam ifade etmediği söylenen işçi gelirleri dünya bankasında 

yayınlanan rakamlar incelendiğinde zamanla yüksek seviyelere ulaştığı görülmüştür. 

İşçi gelirleri rakamlarına yönelik bazı verilerin yayınlandığı Monocle dergisinde 

Avrupa da en fazla işçi geliri girişi olan ülkenin Ukrayna olduğu belirtilmiştir. Elde 

edilen veriler doğrultusunda bazı kıtaları inceleme fırsatı doğmuştur. Dünya 

genelinde en fazla işçi geliri girişi gerçekleşen ülke 52.7 milyar Euro ile Hindistan 

olmuştur. Amerika kıtası incelendiğinde ise işçi geliri girişinin en yüksek olduğu 

16.4 milyar ile Meksika iken Afrika’da bu oran 15.6 milyar Euro’ dur. Diğer ülkelere 

göre daha küçük ekonomiye sahip olan Tacikistan gibi ülkelerde işçi gelirleri ulusal 

gelirin büyük bölümünü temsil etmektedir. Tacikistan’ın işçi geliri sayesinde elde 

etmiş olduğu gelir GSYH sının %47 sine tekâbül etmektedir. Güneydoğu Asya 

ülkelerinden Filipinlerde işçi gelirlerinin önemli bir yere sahip olması cari işlem 

dengesindeki fazlalığına yansımaktadır. Bu gelirler sayesinde dış ticaret açığına 

rağmen ülke 2016 yılında 600 milyon ABD $ ile cari işlem fazlalığı vermiştir 

(https://www.ekonomi.gov.tr). Sürekli açık veren Ürdün ise dış kaynaklara 

bağımlıdır. Bu durumun arkasında yatan neden kamu gelirlerinin yetersizliğidir. 

Ürdün ekonomisi de bu olumsuz tabloyu işçi gelirleri ile yok etmeye çalışmaktadır 
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(DEİK, 2017: 4). Ülkemiz açısından durum değerlendirmesi yapıldığında 2012 

yılının dikkat çektiği görülür. Çünkü bu tarihte çalışma izninin verilmesi ülkemizdeki 

ekonomik faaliyetlerde artışlar meydana gelmesine neden olmuştur (Ünlü, 2014). 

Grafik 4: Göçmen Havale Girişi 

 

Kaynak: http://www.worldbank.org 

Türkiye’nin ekonomik krizler başta olmak üzere yaşadığı olumsuzluklar işçi 

gelir akışında kesintilere neden olmuştur. Fakat son zamanlar da, Suriyeli 

göçmenlerin ülkemize gelişi ile var olan göçmen sayımızın artışı Türkiye’den 

gönderilen döviz miktarı ile Türkiye’ye gönderilen döviz miktarında artış olacağı 

beklentisini meydana getirmiştir (Tilbe, 2016: 96). IFAD (2015), 2014 yılında 

Türkiye’nin almış olduğu 838 milyon $’ ın Avrupa ülkelerinden geldiğini ortaya 

koymuştur. Bu oran yüzdesel olarak değerlendirildiğin de %84’e tekâmül etmektedir. 

Bunun içerisinde %48 pay ile Almanya yer almaktadır. 2010-2014 yıllarının referans 

alındığı dönemlerde Türkiye’ye en çok transfer yapan ülkelerin hangileri olduğu 

Grafik 5 yardımı ile analiz edilmiştir. 
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Grafik 5: Türkiye’ye İşçi Gelir Akışı Sağlanan Ülkeler 

 

 

Kaynak: http://www.worldbank.org 

Yukarıdaki grafik ve tabloda açıkça görüldüğü gibi ülkemize en fazla işçi geliri 
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2. sırada Fransa geldiği görülür. 9 ülke arasında Birleşik Krallık her ne kadar son 

dönemlerde artış yaşasa da en az döviz gönderen ülke olarak son sırada yerini 
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İşçi gelirlerinin ekonomimizin büyümesi ile ilişkisini incelediğimiz bu başlıkta 

öncelikle karşımıza bu ilişkide gelirlerin nasıl harcandığı ile alakalı bir konu olduğu 
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mali sektörlerde ya da yatırım amaçlı değerlendirdiğinde ekonomik büyümeyi teşvik 

etmeleri kaçınılmazdır. Sadece yatırıma ayrılan gelirler bir noktaya kadar büyümeyi 

desteklemektedir. Yapılan araştırmalar sonucu özellikle az gelişmiş ülkelerin işçi 

gelirlerini öncelikli olarak hayatlarını idame ettirebilmek adına tüketime harcadıkları 

görülür. Yapılan harcamalar zincirleme etki ile ekonomiye can verir, ülke ekonomisi 

bu sayede büyümektedir. Konu ile ilgili yapılan literatür taraması, gelirlerin yatırıma 

ayrılmasının büyümeyi destekleyeceği görüşünün aksini savunanların mevcut 

olduğunu ortaya çıkarır. Bu görüşü destekleyenler yatırım için tasarruf yapan hane 

halkının büyümeyi engelleyeceğini ifade etmişlerdir. (Nasırova, 2016: 99). Koç vd., 

(2004) ülkelerin istikrarlı bir biçimde büyümesini, gelen kaynakların verimli 

yatırımda kullanılmasıyla sağlanacağını belirtmişlerdir.  

GSYH ve İşçi Gelirleri arasında yapmış olduğumuz karşılaştırma iki döneme 

ayırarak incelenmiştir. Öncelikli olarak 1984-2001 dönemleri ardından 2002-2017 

yılları arasındaki iniş çıkışlar veriler yardımıyla analiz edilmiştir.  

3. 4. 1. 1984-2001 Yılları 

1984 yılından sonra ülkemize akan işçi gelirleri ile GSYH’ yı 

karşılaştırdığımızda belirli yıllarda aynı iniş çıkışlar yaşandığını görmekteyiz. Türk 

göç akımlarını 1980li yıllarda değerlendirdiğimizde göçlerin, Kuzey Afrika ve Orta 

Doğu ülkelerine yönelmesi ile ülkemize gelen işçi gelirlerinde artışlar yaşanmıştır. 

Bu artışlar sonucu işçi gelirlerinin uyarmış olduğu çıktı miktarlarında yükselişler 

meydana gelmiştir. (Nasırova, 2016:100-110). Fakat Alper (2005), 1980li yıllarda 

Almanya’da çalışan Türk işçilere çeşitli imkânlar sağlanarak ailelerini yanlarına 

getirme fırsatı sağlanması, aynı zamanda işçilere teşvik primleri uygulanması 1988li 

yıllara kadar işçi gelirlerinde istikrarsızlığa neden olduğunu ifade etmiştir. Bu 

dönemde ekonomik gelişimimize baktığımızda 1989 yılında Türkiye de serbest 

sermaye hareketliliği ile büyüme hızı % 1,6 civarında iken 1990 da %9,4 oranında 

büyük bir sıçrama ile 150676,2 milyon $ lık büyüme gerçekleşmiştir. 1989 da 

büyüme hızının sert düşüş yaşandığı bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. 
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Tablo 12: 1984-2001 GSYH Verileri 

Kaynak: http://www.worldbank.org, http://www.tcmb.gov.tr/ 

 

Grafik 6: İşçi Gelirleri ve GSYH (1984-2001) 

 

Kaynak: http://www.worldbank.org, http://www.tcmb.gov.tr/ 
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Fakat 1990 larda ikinci neslin yurtdışında yüksek gelirle işe girmeleri 

girişimciliği arttırarak Türkiye’ye gönderilen işçi gelirlerinin artmasına neden 

olmuştur (Aktaran: Alper, 2005: 38). 

1989 yılı ile 2002 yılına kadar geçen sürede ülke 3 büyük negatif büyümeye 

şahit olmuştur. Bu yıllara bakacak olursak, 1994 krizi ile büyük depremin yaşandığı 

1999 yılı %-6,1’lik ve son olarak 2001 krizinin yaşanması ile %-9,5’lik 

küçülmelerdir. Ülke deki olumsuz tabloya işçi gelirleri kanadından baktığımızda 

yaşanan krizler yurtdışına çeşitli amaçlar için giden işçilerimizde büyük oranda 

etkileyip güven kaybı yaratmıştır. Mouhoud vd. (2006) Türkiye de yaşanan olumsuz 

tablo işçilerin gelirlerini aktarmasında kesinti meydana getirmiş, bu ekonomik 

bunalım istihdam ve üretimde oluşan büyük oranlı düşüşlerle sonuçlanmıştır. 

İşçilerin güven kaybı yaşaması gelirlerini gayri resmi şekilde ülkelerine 

göndermelerine aynı zamanda yatırım amaçlı göndermemesine neden olmuştur. 

Ayrıca ülkede uygulanan yanlış politikalarda ekonomik dalgalanmalara neden olup 

işçi gelirlerin de keskin bir düşüşle sonuçlanmıştır. 

Genel itibari ile 1984-1998 yılları arasında iniş çıkışlar yaşansa da işçi geliri 

artış gösterirken, 1998 yılında işçi gelirlerimiz, 5,4 milyar dolarla tepe noktasına 

ulaşmıştır. Aynı yılda GSYH verileri incelendiğinde rakamların 189834,6491milyon 

$ dan 275768,6958 milyon $’a çıktığı görülmüştür. Fakat 1989 yılında ülkemizde 

serbest sermaye hareketliliğinin olması istikrarsız büyümeye neden olmuştur.  

3. 4. 2. 2002-2017 Yılları 

Güçlü Ekonomiye Geçiş ile 2002 yılından sonra ülkemiz için farklı bir tablo 

karşımıza çıkmıştır. Grafik 7 ’de incelendiği zaman, 1998 yılında işçi gelirleri 

açısından ülke kırılma yaşamış ve keskin düşüşe geçmiştir. (Elitok, 2010: 395 ). 
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Grafik 7: İşçi Gelirleri ve GSYH (1998-2017) 

Kaynak: http://www.worldbank.org, http://www.tcmb.gov.tr/ 
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dönemleri seyrinden ziyade uzun dönemde azalma eğiliminde olduğu görüşünü ifade 

etmiştir. 

Yapmış olduğumuz karşılaştırma sonucu ülkemizin belirli tarihlerde yaşadığı 

ekonomik gelişmeler hem işçi gelirlerinde hem de GSYH da paralel değişimlere 

neden olurken son yıllarda birbirlerinden tamamen bağımsız şekilde hareket 

ettiklerini ortaya çıkarıyor. Bu karşılaştırma ile her iki durumda da değişkenler 

arasındaki ilişkinin yönünü tam manasıyla tespit etme imkânımız olmamaktadır. Bu 

nedenle çalışmanın bir sonraki başlığında 1984-2017 yıllarını esas alarak bu dönem 

verilerinden hareketle değişkenlerin birbirlerini etkileme durumlarını tespit etmek 

için ampirik bir uygulama yapıyoruz. Bu sayede işçi gelirlerinin büyümemiz 

üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını veyahut büyümenin işçi gelirlerinde bir 

etki yaratıp yaratmadığı konusuna açıklık getiriyoruz. 

  



74 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

EKONOMİK BÜYÜME VE İŞÇİ GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

İLE İLGİLİ LİTERATÜR TARAMASI VE AMPRİK BİR UYGULAMA 

İşçi gelirleri ile ilgili yapılan literatür incelemesi sonucunda konu hakkında 2 

ayrı kulvarda çalışmaların varlığı tespit edilmiştir. Bunlardan ilki yapılan 

transferlerin faktörlerini belirlemekken ikinci çalışmalar gelirlerin makroekonomi 

üzerindeki özelliklede ülkenin ekonomik büyümesinde yapılan havalelerin etkilerini 

incelemek olmuştur (Karagöz, 2009: 1899). Fakat bununla ilgili sonuçlar birbirinden 

farklılık göstermiştir. Bu nedenle bizde yapmış olduğumuz çalışmanın 4. Bölümünde 

işçi gelirlerinin 1984 yılından itibaren elde edilen verilerle büyüme arasındaki 

ilişkisini ele alıp, literatür taramalarımızı bu konu ile ilgili kaynakları inceleyerek 

yaptık. Ardından konuyla alakalı 1984-2017 dönemlerini kapsayan ampirik bir 

uygulama yaparak işçi gelirleri ve büyüme ilişkisi hakkındaki soru işaretlerine 

açıklık getirerek çalışmamızı tamamladık. 

4. 1. Literatür Taraması 

Koç, vd., (2004) 1996 Türk uluslararası göç araştırması verilerinden 

faydalanılarak havale işlemlerinin mikro sonuçları incelenmiştir. Yapılan incelemeler 

ışığında işçi geliri alan hane halklarının büyük çoğunluğunda yaşam standartlarında 

iyileşmeler gözlemlenmiş ve bu gelirlerin hane halkı refahını önemli ölçüde 

arttırmıştır. Yapılan literatür çalışmaları sonucu ülkelerin işçi gelirlerini hangi alanda 

kullanıldıkları incelenip belli bir gelir elde eden nüfus için kayda değer etki yarattığı 

sonucuna varılmıştır. 

Glytsos (2005), Keynesyenci ekonometrik modelin kullanıldığı çalışmada 

1969-1998 yıllarında Beş Akdeniz ülkesinden gelen verilerle, ülkeler arasında işçi 

gelirlerinin üretim üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda işçi 

gelirlerinin reel değerlerindeki büyük dalgalanmalar, çıktılardaki büyük 

dalgalanmalara katkı sağlarken, istikrarsızlıklara neden olduğu belirtilmiştir. 

Giuliano, vd., (2005). Gelişmekte olan ülkelerin hem finansal gelişimleri hem 

de büyümeleri üzerinde işçi gelirleri ile etkileşiminin incelendiği çalışmada GMM 
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yöntemi ile 1975-2002 dönemleri incelenmiştir. Yapılan ampirik uygulama sonucu 

finansal olarak daha az gelişmiş ülkelerde işçi gelirlerinin büyümeyi olumlu 

etkilediği ortaya çıkmıştır. Finansal kalkınma eksikliğini, sermayenin tahsisini 

sağlayan gelirler aynı zamanda nüfusun belirli kredi ihtiyaçlarını karşılamada 

büyümeye destek olan bir yatırım aracı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Mansoor vd., (2006) Çalışmada göç, göç politikalarının belirleyicileri ve göç 

ile birlikte meydana gelen işçi gelirleri üzerinde incelemeler yapılmıştır. İşçi 

gelirlerinin ülke üzerinde neden olduğu faktörlerin değerlendirildiği çalışmada işçi 

gelirlerinin uzun vadede makroekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etki yarattığı 

ortaya konmuştur. Alıcı ülkenin ekonomik büyümesine herhangi bir katkı sağlayıp 

sağlamamasın ülke kurumlarının kalitesi ile değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler 

sonucu dinamik panel yöntemi kullanılarak yapılan tahminlerin işçi gelirlerinin 

makroekonomik büyüme üzerine olumlu etkiler yarattığını göstermiştir. Son olarak 

ampirik kanıtların tüketim, tasarruf ve yatırımlardaki artışlarla işçi gelirlerinin 

ekonomik büyümeye neden olduğunu ortaya koyar. 

Ang (2007) İşçi gelirlerinin ülke ekonomisindeki büyüme ve kalkınma 

konusunda etkilerini araştıran makale Filipinler üzerine odaklanmıştır. Beş ayrı 

alanın incelendiği çalışmanın sonucunda işçi gelirlerinin büyümeye katkı sağlayacak 

yatırımlara dönüştürülmediği ortaya çıkmıştır. 

Haas (2007) Gelişmekte olan ülkelerdeki toplumsal kalkınmanın çeşitli 

boyutlarına ek olarak havale ile arasındaki ilişkiye yönelik amprik literatürü gözden 

geçirmiştir. Yapılan çalışmada göç ve havalelerin insanların refah düzeyini arttırarak, 

sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlayan, işleyen pazarlar 

yaratıcı politikalar sayesinde kalkınmaya büyük katkılar sağlayacağı sonucuna 

varılmaktadır. 

Jongwanich (2007) makalesinde 1993-2003 yılları arasında panel veri 

kullanarak işçi gelirlerinin büyüme ile yoksulluk üzerindeki etkisini inceler. Elde 

edilen sonuçlarla havale işlemlerinin önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koyarken 
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Artan gelirin yoksulluğu azaltması ve tüketimin pürüzsüzleştirilmesi üzerine etkisi 

belirtilmiştir. 

Qayyum, vd., (2008) Çalışmada 1973-2007 dönelerinde işçi gelirlerinin 

Pakistan da hem büyüme hem de yoksulluk üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yapılan 

araştırmalarda ARDL yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda işçi gelirlerinin 

ülkeye sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal faydaları ortaya konmuş ve aynı 

zamanda ekonometrik inceleme ile yoksulluk üzerinde olumlu etkisi olurken ve 

büyüme üzerinde pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. 

Upadhyaya, vd., (2008) Bu çalışmada 39 gelişmekte olan ülkenin 1980- 2004 

yılları arasında panel verileri kullanılarak 195 gözlem ile işçi gelirlerinin ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmada sabit efekt ve rasgele efekt 

olmak üzere 2 yaklaşım kullanarak standart bir büyüme modeli tahmin edilmektedir. 

Çalışma sonucu rasgele etkiler modeli reddedildiğinden sabit efekt metoduna 

dayanan genel bir uyum göstermektedir. 

Fayissa ve Nsiah (2008), 37 Afrika ülkesinin bilanço verilerinden hareketle 

1980 ile 2004 yılları işçi gelirleri ve ekonomik büyüme arasında nasıl bir etkileşim 

olduğunu dengesiz panel verisi aracılığı ile incelemişlerdir. Çalışma sonucunda iki 

değişken arasında pozitif ve anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır. 

Karagöz (2009) Workers’ Remıttances And Economıc Growth: Evıdence From 

Turkey Adlı çalışmasında dışarıya çok fazla göç veren ülkemizin göçle birlikte gelen 

havalelerle büyüme arasındaki etkileşimi analiz etmeyi amaçlamıştır. Zaman serileri 

yardımı ile Türkiye için 1970-2005 dönemlerini kapsayan ampirik uygulamada işçi 

gelirlerinin büyüme üzerinde negatif etkisi olsa da anlamlı olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca çalışmada gelecekle ilgili görüşlere yer verilip büyüme üzerinde 

işçi gelirlerinin etkisinin giderek azalacağı belirtilmiştir. 

Siddique, vd., (2010) Bu makale birçok gelişmekte olan ülkede işçilerden gelen 

havale ödemelerindeki artışa değinerek, Bangladeş, Hindistan ve Sri Lanka’daki üç 

ülkede havale ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Var çerçevesinde Granger 

Nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. İki değişken için de 1976 dan 2006 ya 
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kadar yıllık zaman serileri kullanılmıştır. Analiz sonucun da 25 yıl boyunca 

Bangladeş’te gönderilerdeki büyümenin ekonomik büyümeye yol açtığı tespit 

edilmiştir. Hindistan’da nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Ancak Sri Lanka’da ki 

iki yönlü yönsel bir nedensellik gibi ekonomik büyümenin mevcut olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca çalışmada ekonomik büyümenin, ödemelerdeki büyümeyi 

etkilediği bunun tersinin de geçerli olduğu ortaya konulmuştur.  

Tansel, vd. (2010) Macroeconomic Impact of Remittances on Output Growth: 

Evidence from Turkey adlı çalışmaların da işçi gelirlerinin Türkiye ekonomisin de 

başta gelir olmak üzere bazı makroekonomik göstergelerde ne gibi etkiler yarattığı 

araştırılmaktadır. Bunun için1964-2003 dönemi için keynesyen eş zamanlı dinamik 

makroekonometrik model tahmin edilmektedir. Çalışma sonucunda bazı yıllarda işçi 

alımları ile ilgili uygulamalar sonucu işçi gelirleri büyüme üzerinde olumlu etki 

yaratsa da belirli nedenlerden ötürü işçi göçünde yaşanan sıkıntılar gelir miktarını 

etkileyerek büyüme oranlarında iniş çıkışlara neden olduğu ortaya konmuştur. Fakat 

çalışmanın kanıtları genel bir şekilde değerlendirildiğin de gelirlerin Türkiye 

ekonomisinin gelişip büyümesinde olumlu bir etken oldukları ortaya konmuştur. 

Ayrıca yapılan makro ekonometrik model sayesinde havalelerin yatırım, tüketim, 

gelir ve ithalatta pozitif etki gösterdiği belirlenmiştir. Bu makalede elde edilen 

bulgular ile gelecekte gerek bazı tahminlerde gerekse de belirli politika oluşturmada 

ülke ekonomisi için katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

Arı, vd., (2011) İşçi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel 

Veri Analizi adlı çalışmada işçi gelirleri hakkında genel bilgi vererek, 1996–2009 

dönemi kapsamında gelişmekte olan 30 ülkeden hareketle işçi gelirlerinin büyümeye 

olası etkisini belirlemek üzere yapılmıştır. Dinamik panel veri yönteminden hareketle 

GMM-Sistem kullanılarak, büyüme ile işçi gelirleri arasındaki etkileşimi 

incelemişlerdir. Modelde büyümeyi etkileyen enflasyon oranı, kamu harcamaları ve 

dış borçlara yer verilmiştir. Kapsamlı bir inceleme sonucu işçi gelirleri ve büyüme 

arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Ahmed, vd., (2011) Sınır testi yöntemi ve hata düzeltme modeli yardımıyla 

1976- 2009 yıllarında Pakistan’da işçi geliri büyüme ile ilgili ampirik bir çalışmadır. 
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Analiz sonuçlarında yapılan transferlerle Pakistan ekonomisinde ki büyümelerin 

sadece kısa vadede değil uzun vade de etkileşimleri ortaya konmuştur. Aynı zamanda 

aralarında pozitif ilişki tespiti yapılmıştır. Çalışmanın sonunda ekonomik büyümenin 

ivme kazanması için hükümetin yapması gerekenler belirtilmiştir. 

Khan (2011), Zaman serileri kullanılarak Ermenistan ve Azerbaycan da ki işçi 

gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Yapılan ampirik 

uygulamada 1995-2010 yılları esas alınmış olup sonuçlar değişkenlerin pozitif ve 

anlamlı ilişki içinde olduğunu göstermiştir. 

Das ve Chowdhury (2011), Eşbütünleşme ve havuzlanmış ortalama grup 

yaklaşımı kullanılarak 1985-2009 dönemlerinde 11 ülkede işçi gelirleri ile büyüme 

etkileşimleri incelenmiştir. Yapılan Panel veri sonucu değişkenler arasında pozitif 

ilişki varlığı tespit edilmiştir.  

Kundu, vd., (2012) Bu çalışmada işçi gelirlerininBangladeş için önemi ve başta 

ekonomik büyüme olmak üzere birçok makroekonomik belirleyiciler üzerinde ki 

etkilerine odaklanmıştır. 1976-2010 dönemlerinde zaman serileri yardımı ile bu 

etkiler analiz edilmiştir. Yapılan ampirik uygulamalar sonucu istatistiksel olarak işçi 

gelirleri hem kısa hem de uzun vadede anlamlı olup ekonomik büyüme ile 

bütünleşmiş olduğu ortaya çıkmıştır. 

Jawaid, vd., (2012) 1975ten 2009 yılları arasında beş Güney Asya ülkesi de 

işçi gelirlerinin ülke ekonomileri üzerindeki etkileri zaman serileri aracılığı ile analiz 

edilmiştir. Ayrıca uzun dönemli ilişkilerin varlığını tespit etmek için Jhonsen 

Jeuuselius kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarında bütün ülkelerin durağan ve eş 

bütünleşik olduğu ortaya çıkarken nedensellik testi farklı sonuçlar vermiştir. İşçi 

gelirleri ve büyüme arasında iki yönlü nedenselliğin olduğu Nepal ve Sri Lanka da 

negatif ilişki tespit edilmiştir. Diğer taraftan Hindistan ve Bangladeş'te işçi 

gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik tespiti yapılıp, uzun 

süreli pozitif ilişki bulunmuştur. Pakistanda da ise negatif ilişkinin varlığı ortaya 

çıkmış işçi gelirlerinden ekonomik büyümeye tek yönlü bir nedensellik olduğu 

sonucuna varılmıştır. Son olarak yapılan bu çalışmada politikacılar ülkelerin 
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ekonomik büyümelerini uzun vadede sağlayabilmeleri için bazı tavsiyelerde 

bulunmuştur. 

Özcan vd., (2012) Son zamanlarda önemi gittikçe artan işçi dövizlerini panel 

data yardımıyla 24 gelişmekte olan ülke için Hollanda hastalığına neden olup 

olmadığı araştırılmıştır. Çalışma sonucunda Hollanda hastalığının varlığı tespit 

edilmiştir. 

Akkoyunlu, vd., (2013) literatürde yer alan iki farklı çalışmanın işçi gelirleri ile 

büyüme ilişkisine birbirinden zıt sonuçlar savunmasından esinlenmiştir. Bu 

çalışmaları ortak payda da birleştirmek için 1970-2000 yıllarını kapsayan Granger 

Nedensellik testi kullanılmıştır. bu testte kullanılan veriler TCMB ve TÜİK veri 

tabanından temin edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu Türkiye de çıktıya yol açan 

veyahut ters yönde ilerleyen nedensellik kanıtı tespit edilmemiş, herhangi bir ilişki 

bulunamamıştır.  

Shera, vd., (2013) Dünya ekonomisinde mali kaynakların en önemli 

uluslararası akışlarından biri olarak ifade ettiği işçi gelirlerinin gelişmekte olan 

ülkeler için önemli bir finansman kaynağı olduğunu ifade etmektedir. Özellikle 

çalışmada işçi ödemelerine yönelik teorik ve ampirik literatür gözden geçirilmiştir. 

Panel veri seti yardımıyla 1992-2012 dönemleri arasında 21 gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomik büyüme üzerindeki gönderim etkisini gözlemlemek 

amaçlanmıştır. Sonuçta bu 21 ülke diğer ülkelerle karşılaştırıldığın da toplam 

havalenin büyük kısmını oluşturduğu ortaya çıkmıştır. 

Aktaş (2014) yılında yapmış olduğu çalışmada amacı, kalkınma ve göç 

alanında güncel tartışmalar göz önünde bulundurularak, bu konulardaki görüş ve 

teorik yaklaşımların değerlendirilmektir. Aynı zamanda bu alanlarda göz ardı edilmiş 

önemsenmeyen çalışma konularına dikkat çekmektedir. Göç kalkınma ilişkisine yeni 

bir bakış açısı sunarak gündem konusu olması hedeflenen çalışmanın sonucunda 

göçün etkilediği ve etkilendiği birçok faktör hakkında okuyucuyu aydınlatmıştır. 

Meyer, vd., (2016) Havalelerin ekonomik gelişim üzerindeki etkisini 

gözlemlemek için yapılan bu çalışmada panel data veri seti kullanılmıştır. Çalışmada 
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1999-2013 yılları arasında havale alan 6 büyük ülkenin havale ve büyüme arasında 

önemli ilişkiler olup olmadığını deneysel olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırma 

sonucu havalelerin büyümeyi olumlu etkilediğini ve bu etkinin GSYİH' ya oranla 

daha yüksek havale seviyelerinde arttığı ortaya konmuştur. 

Nasırova (2016) Üç bölümden oluşan çalışmada göç kuramları hakkında bilgi 

verilip işgücü hareketliliğinin ekonomi üzerinde meydana getirdiği etkiler analiz 

edilmiştir. Türkiye’ye akan işçi gelirleri istatistikleri hakkında değerlendirmeler 

yapılarak VAR modeline dayanan Toda-Yamamoto yöntemi aracılığı ile 1974-2014 

yılları esas alınarak İşçi gelirleri ile GSYİH arasındaki nedensellik ilişkisi test 

edilmiştir. Yapılan ekonometrik analiz sonucu işçi gelirlerinin Türkiye’nin büyümesi 

üzerinde pozitif yönde etkilediği ortaya konmuş iktisadi büyüme ve işçi gelirleri 

arasında işçi gelirlerinden büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Akça vd., (2017) 1990-2014 yılları arasında en çok işçi dövizi elde eden 9 ülke 

üzerinden hareket etmektedir. Bu çalışmanın amacı, panel veri yöntemi kullanarak 

bu gelirlerin ev sahibi ülke paralarında herhangi bir reel değerlemeye yol açıp 

açmadığıdır. Yapılan analiz sonucu Hollanda hastalığı belirtisi olarak ev sahibi 

ülkelerin yerel para birimlerinde reel değerlenmelerin olduğuna işaret etmektedir.  

4. 2. Ekonometrik Metedoloji  

Ekonometrik analiz, farklı yöntemlerle değişkenler arasındaki ilişkilerin 

incelenmesini sağlar. Bu analiz için kullanılan yöntemlerden birisi zaman serisi 

analizidir. Zaman serileri kavramı, bir bilgi kaynağı olmakla beraber aynı zamanda 

yöntem olarak gelişmesi ilk olarak 1970 yılında Box-Jenkins’in ‘Time Series 

Analysis: Forecasting and Control’ adlı kitabı ile başlamıştır. Zamanla gelişen 

serilerin analizi ile zaman serileri verilerinin skolastik ilişkilerinin incelenmesi önem 

kazanmıştır. 1980 sonrası durağanlık, birim kök, nedensellik, hata düzeltme, 

koentegrasyon gibi veri yaratma sürecini dikkate alarak pek çok geliştirilip 

oluşturulan modeller zaman serileri analizinin önemini arttırmıştır (Göktaş, 2005: 1-

2). Bir değişken farklı zamanlarda gözlenen değerler grubunu ifade eden zaman 

serileri her değeri belirli bir zaman farkı ile arka arkaya gelen nümerik verilerden 
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oluşmaktadır. Bu verilerin bazıları hem aylık hem de üç aylık olabilen kantitatif 

(nicel) yada kalitatif (nitel) verilerdir (Göktaş, 2005: 2). Bir zaman serisinin 

istatistiksel analizi yapılmadan önce, seriyi yaratan sürecin zaman için de sabit olup 

olmadığının yani serinin durağanlığının araştırılması gerekmektedir. Çünkü zaman 

serisi verileri aracılığıyla yapılan analizlerin doğru sonuç vermemesi oldukça 

muhtemeldir.(Aktaran; Erdoğan, 2006: 82). Böylece durağan olmayan bir seri ile 

analiz yapıldığında geleneksel bazı testler (t, F) ile R2 değeri yanlı sonuçlar 

verebilmektedir. Bu nedenle iktisadi analizler yapılırken kullanılan serinin durağan 

olup olmaması önemlidir (Göktaş, 2005: 5). Çoğu zaman bu serilerin durağanlığı, 

birim kök testi yardımı ile yapılmaktadır. 

4. 2. 1. Birim Kök Testi 

Durağanlığın analizinde kullanılan birim kök testi Yt = Yt-1 + ut modeli 

yardımıyla denklemin sınanmasını sağlayacaktır. Modelin sağlıklı olabilmesi için Yt-

1 kaysayısı’ nın 1 den küçük değer içermesi gerekir bu sayede değişken birim kök 

içermez ve durağan olur. Eğer ki bu katsayı 1 ve 1 den büyük ifadeler ise burada 

rassal yürüyüş olan durağan olmayan zaman serisi söz konusu olur (Erdoğan, 2006: 

83). Bu durumda değişkenler birim kök içerdiği için birincil farkları alınarak 

durağanlaştırılma yoluna gidilir. Birincil farkta durağanlık yakalanabiliyorsa bu 

bütünleşik seri yani birinci derecen durağan olduğunun göstergesidir. 

Yt = aYt-1 + u      (model 2) 

ΔYt = (a-1)Yt-1 + ut 

(a-1) = ₰ 

= ₰Yt-1 + ut        (model 3) 

Model 3 değişkenlerin birincil dereceden durağanlığını ifade etmektedir. 

Göktaş (35) Yeni testin amacı, bir değişkene ait zaman serisinin gecikmeli değerleri 

kullanılarak otokorelasyonun ortadan kaldırılmasıdır. Eğer ki durağanlık birincil 

farkta sağlanamazsa tekrardan fark işlemi uygulanır bu durağanlık m. defa da 

sağlanırsa o seri m. dereceden durağan olur (Erdoğan, 2006: 83).Durağanlığın tespit 
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edilmesinin bir diğer yolu esas hipotez testlerinin analiz edilmesiyle anlaşılır analiz t 

istatistik değerinden hareketle yapılmaktadır. t istatistik değeri  0,05 ise H0 red 

edilir. Çünkü seri durağandır. Tam tersi durumda yani t istatistik değeri  0,05 

olduğunda H0 kabul H1 red edilir bu durumda seri durağan olmadığı anlaşılır. 

H0: ₰ Yt Durağan Değildir 

H1: ₰ Yt Durağandır 

4. 2. 2. Koentegrasyon Testi 

Bu kavram uzun dönemli denge ilişkisinin olup olmadığının belirlenmesinde 

kullanılmaktadır. Koentegrasyon analizi durağan olmayan serilerin ekonometrik 

olarak bu serilerin doğrusal bileşiminin durağanlaşabileceğini ifade eder (Göktaş, 

2005: 113). 

Bir önceki başlıkta incelediğimiz birim kök testinden farklı olarak 

koentegrasyon testi tek birim köke sahip birden fazla değişkenlerdeki ilişkileri analiz 

etmektedir. Koentegrasyon testinin uygulanmasında farklı test teknikleri vardır. İlk 

olarak uzun dönemli ilişkiyi açıklayan iki aşamalı granger testi mevcuttur. Bu 

tekniğin kullanılmasındaki şart tek denklemli modeller olmasına dayanır. 

Koentegrasyon ilişkisi tek denklemli modellerde EKKY dayanmaktadır. Fakat bazı 

modeller ikiden fazla değişken içermektedir. Burada yeni test tekniği olan uzun 

dönem ilişkilerin belirlenmesinde yardımcı olan eşbütünleşme testi kullanılır. Bu test 

1998 yılında Johansen (1988) tarafından geliştirilmiştir. Bu sayede Granger in 

eksikikleri tamamlanmıştır (Aktaran; Kartal, 2014: 59; Göktaş, 2005: 11). 

Eşbütünleşme teorisi durağan olmayan serilerin doğrusal bileşimlerinin durağan olup 

olmadığının test edilmesine ve durağan bir ilişki olması durumunda uzun dönemli 

denge ilişkilerinin araştırılmasına izin veren bir teoridir (Tarı, vd., 2009: 101). 

Johansen modeli analizde vektör hata düzeltme modelinin hesaplanmasını gerektirir. 

Bu hesaplama değişkenlerin eşbütünleşik olması sonucu olabilirlik oranlarını bulmak 

için gereklidir. Modelin çalışabilmesi için tüm değişkenlerin modelde bağımlı olması 

şartı ile bu değişkenlere hata düzeltme teriminin eklenerek uygun olana gecikmede 

tahmin edilmesine bağlıdır (Aktaran: Arı vd., 2017: 312-313). 



83 

 

Dickey-Fuller yönteminin genelleştirilmiş gösterimi olan Jhonsen yöntemi ve 

uygulama aşamaları aşağıdaki gibidir. 

Mt= 1Mt-1+………+kMt-k +Ut,t =1,2,…. (model 4) 

M= Var modeli aracılığı ile değişkenlerin geçmiş dönemdeki değerlerini ifade 

etmektedir.  

Z(e)= I- 1u-………kuk    (model 5) 

Beşinci madde modelin hareketli ortalama gösterimini temsil etmektedir. 

Burada kontegre vektör sayısı Z matrisinin rankı r dir. Eşitliklerde p boyutlu 

değişken vektörünün en fazla bir eksiği kadar rp olabilir. U ise beyaz görüntülü 

sürece sahip olan hata terimini temsil etmektedir. 

Serilerin durağanlaşması için birincil farkları alınırsa model 6 deki hali elde 

etmiş oluruz. 

∆ Mt= 1∆Mt-1+………+k-1Mt-k + Mt-k+ Ut, (model 6) 

i = - I +1 +…..+ i, i =1,…k. 

= Katsayılar matrisinin rankı’ dır. Eğerki bu ifade değişken vektörünün 

botyutunu temsil eden p ye eşitse vektörün durağanlığı söz konusudur rp ise r tane 

koentegre vektör ilişkisi var demektir. Ama eğer ki sıfıra eşitlik söz konusu ise bu 

durumda var modeline ulaşılır (Bozkurt, 2007: 117). 

Bir sonraki aşamada değişkenler arasında en fazla r tane koentegre olduğu 

kabul edilen temel hipotezdir. Koentegrasyon ilişkisinin açıklanabilmesi için vektör 

sayısının değişkenler vektörünün boyutundan bir eksik olması şarttır.  

H0:  =’ 
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’ = Uzun dönem etkileri temsil etmektedir. Değişkenler kointegre olmazsa 

köklerin hepsi sıfıra eşit olur. Fakat burada kointegre söz konusu olduğu için 

12345…………..n kadar karakteristik köke sahiptir. Bu 

kOintegrasyon ilişkisini irdelemek için max ve trace testleri incelenir. 

trace = -T ∑ ln(1 − i)
𝑧

𝑖=𝑟+𝑡
    (model 7) 

max (r, r+1) =-T ln(1 − r+1)        (model 8) 

Yukarıdaki testler r- kointegrasyon vektörüne karşı var olan r+1 vektörü ile 

oluşur. Her iki denklemde standart olmayan dağılıma sahiptir. Engle- Granger dan 

daha üstün olan bu teknikte gerekli olduğu durumlarda modele ilgili bileşenler 

eklenebilir. λ trace ve λ max istatistikleri ile elde edilen değerler kritik değerleri 

aşıyorsa kointegre vektörlerinin sayısı belirlenmiş olur (Aktaran; Erdoğan, 2006; 86; 

Bozkurt, 2007: 118). 

4. 2. 3. Nedensellik Testi 

1950 yılların da Feigl, Wiener ve Simon tarafından ele alınan nedensellik 

birbirinden ayrı dağınık halde var olan olgular arasındaki ilişkileri irdeleme sonucu 

ortaya çıkmıştır (Demirel, 2015: 44). 

Değişkenler arasındaki bağımlılık ilişkileri kesin olarak bir nedensellik olduğu 

anlamına gelmemektedir. İki değişken arasındaki sıkı ilişki birlikteliğin ifadesi iken 

değişkenler arasındaki nedensellik iktisat teorisi tarafından doğrulanmamıştır. 

Regresyon analizlerinde bağımlı ve bağımsız değişken ayrımı ile baştan ilişkilerin 

yönü hakkında ön koşul mevcuttur. Fakat nedensellik analizinde değişkenler 

arasındaki bağımlılık ilişkisi araştırılırken bu şekilde ön koşul bulunmamaktadır. 

Nedensellikte ilişkilerin yönü araştırılmaktadır (Tarı, 2011: 436). İktisadi ilişkilerin 

karmaşık olmasın dan ötürü bazen değişkenlerin içsel ve dışsal olup olmadığı 

belirlenememektedir. Bu durum iktisat teorisinde değişkenlerin içsel ya da dışsal 

olup olmadığının ayrıştırılmasına bağlıdır (Bozkurt, 2007: 91). Bu nedenle 1969 

yılında Granger tarafından başlatılan nedensellik testleri iktisadi değişkenler 
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arasındaki sebep sonuç ilişkilerini araştırmak için ortaya çıkarmıştır. (Tarı, 2011: 

436). 

4. 2. 3. 1. Granger Nedensellik Testi 

Var modelinin yapısal analizde kullanılması için ihtiyaç duyulan tekniklerden 

biri olan Granger Nedensellik testi, sistemde mevcut olan değişkenler arasındaki 

ilişkilerin yönünün ve gecikme yapısının belirlendiği teste verilen isimdir (Bozkurt, 

2007: 91). Bu testin amacı modelde birden fazla yer alan değişken arasında 

karşılıklımı yoksa tek yönlü mü bir ilişki olduğunu belirlemektir. Örneğin; faizle 

enflasyon arasındaki ilişkiyi incelerken 4 ayrı olasılıkla karşılaşırız. Bunlar:  

 Faiz enflasyonu etkilemekte 

 Enflasyon faizi etkilemekte  

 Her iki değişkende karşılıklı olarak etkilenmekte  

 İki değişken arasında nedensellik ilişkisi bulunmamakta (Tarı, 2011: 436). 

Bozkurt (2007) çalışmasında Granger tarafından durağan seriler için 4 farklı 

şekilde tanımlanan nedenselliklerin açıklaması ve karşılaştırmasını şu şekilde 

yapmıştır. 

- Tek Yönlü Nedensellik 

Tüm geçmiş bilgilerin kullanılması suretiyle elde edilen hata payının daima 

minimum olmasıdır. 

- Feedback 

Değişken X den Değişken Y ye doğru ya da tam tersi arasında ilişkinin 

oluşması değişkenler arasında feedback yapıya işaret etmektedir. Gerek X gerekse Y 

değişkenine ilişkin eşitliklerde, Her iki değişkenin geçmiş enformasyonuna beraber 

yer verilir. Bu tür nedensellikler de etkileşim daima karşılıklıdır. Yani X, Y’nin nedeni 

iken Y de X’ in nedenidir. 
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- Her zaman nedensellik 

Zaman serilerinin cari değerlerini tahmin ederken bugünün yanı sıra dünün 

bilgisi de kullanılmaktadır. Böyle bir yapı altında uyumun iyiliği ve tahmin gücü 

artmaktadır. 

- Gecikmeli Nedensellik 

 Y’nin M gecikmesindeki değerlerinin, X in nedeni olmasıdır. 

Granger nedenselliğin test ediliş yöntemi aşağıda aşamalı şekilde verilmiştir. 

Öncelikli olarak model 9 da yer alan denklemler aracılığıyla bu test yapılmaktadır. 

𝑌𝑡 = 𝑥0 +∑𝑥𝑖𝑌𝑡−𝑖

n

i=1

+∑𝑚𝑖𝑍𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑒1 

(model 9) 

𝑍𝑡 = 𝑐0 +∑𝑐𝑖𝑍𝑡−𝑖

n

i=1

+∑𝑏𝑖𝑌𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑒1 

Granger nedensellik testinin yapılışından önce denklemde yer alan x, c, m, b 

gecikme katsayılarını temsil ederken e hata terimini, tüm değişkenlerde aynı olan n 

ortak gecikme derecesini ifade ediyor. 

Testin ilk aşamasında hipotezler kurulmaktadır. 

H0 ∶ ∑m1

n

i=0

= 0 

Z den Y ye nedenselliğin olmadığını ifade eder. Çünkü gecikmeli değişkenler 

ilişkide yer almamaktadır. 

H1 ∶ ∑m1

n

i=0

≠ 0 
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Z den Y ye nedenselliğin mevcut olduğunu gecikmeli değişkenler ilişkide 

bulunduğunu gösterir. 

Bu işlemlerin ardından kısıtlamalı ilişkilerin hata terimlerinin kareleri toplamı 

∑𝑒𝑡
2

𝑛

𝑡=1

 

Şeklin de elde edilir. Bu ifade HTKT𝑈𝑅 olarak ifade edilir. 

Elde edilen hata terimleri kareleri toplamı yardımı ile nedenselliğin hem varlığı 

hem de yönünü belirlemek için F istatistik değeri hesaplanır. Bu testin hesaplanışı 

aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 

F=
(HTKT𝑅−HTKT𝑈𝑅)/𝑚

HTKT𝑈𝑅/(𝑥−𝑦)
 

HTKTR: Kısıtlanmış ilişkideki HTKT 

HTKTUR: Kısıtlanmamış ilişkideki HTKT 

X: Örnek hacim iken Y: Kısıtlamasız modeldeki tahmin edilen değişken 

rakamı M ise dışarda bırakılan gecikmeli değişken sayısını ifade eder. 

F testi yardımı ile 𝛼 anlamlılık düzeyinden hareketle b, x-y serbestlik dereceleri 

ile tablo değerleri belirlenmektedir. Yapılan inceleme sonucu F hesaplanan değerler 

ile F tablo değerleri karşılaştırılır. 𝐹ℎ 𝑒𝑠  𝐹𝑡𝑎𝑏 ise 𝐻0 kabul edilirken büyük olması 

durumunda H0 red edilip gecikmeli değerler regresyonunun anlamlı olduğu ortaya 

çıkar (Demirel, 2015: 48).  

4. 3. Veri Seti ve Yöntemi 

İşçi gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği bu 

çalışmada, Türkiye’nin 1984-2017 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır. 

Kullanılan her iki veride milyon dolar cinsinden olup İşçi Gelirleri merkez bankası 

internet veri tabanından temin edilirken, GSYH verileri dünya bankasından elde 

edilmiştir. Eviews 8,0 ekonometrik paket programından yararlanılan çalışmada, 
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ekonometrik yöntem olarak öncelikle zaman serisi yaklaşımı kullanılmıştır. 

Değerlerin trend içermesi nedeniyle logaritması alınarak teste tabi tutulmuştur. İkinci 

olarak her iki değişkenede Engle Granger yöntemi kullanılarak koentegrasyon testi 

uygulanmıştır. 

Değişkenler arasındaki nedensellik ve var analizi için başlangıçta 1979 yılında 

Dickey Fullar tarafından geliştirilen değişkenlerin durağanlığı tespit edilmiştir. Son 

olarak ise değişkenler arasındaki ilişki tespiti için Granger Nedensellik Testi 

yapılarak çalışma tamamlanmıştır. 

4. 4. Ekonometrik Sonuçlar 

1984-2017 yıllarını kapsayan bu çalışmada İşçi Gelirleri ile GSYH 

değerlerinden hareketle iki değişken arasındaki etkileşim incelenmiştir. 1984 yılında 

zirve yaparak ülkemize yoğun şekilde gelen işçi gelirleri ve aynı dönemlerde büyüme 

trendin de ki hareketliliklerden yola çıkılarak yapılan çalışmada, değişkenlerin 

zaman serisi içermesinden ötürü ilk olarak durağanlık durumlarının test edilmesi 

gerekmektedir. Ardından uzun dönemli ilişkilerin incelenmesi için Engle Granger 

yöntemi ile koentegrasyon testine tabi tutulmuştur. Test sonucu ile değişkenlerde 

koentegrasyon ilişkisi bulup, eşbütünleşme’ nin olduğu tespit edilmiştir. Her iki 

değişkeninde uzun dönemde dengeye geldiği belirlenmiştir. Bu süreçte yaşanan 

değer kaybını ortadan kaldırmak için hata düzeltme modeli uygulanmıştır. En son 

aşamada ise iki değişken arasındaki ilişki tespitini yapmak için Granger Nedensellik 

testi yapılmıştır. 

Yapılan tüm testlerin sonuçları aşağıda verilmiştir.  

4. 4. 1. Birim Kök Testi 

Zaman serilerinde sahte regresyon olmaması için değişkenlerin durağanlığına 

bakmamız gerekir. Bunun için de ADF birim kök testinden yararlanılmıştır. Tablo 13 

de ADF değerleri ve Mc Kinnon karşılaştırması yapılarak değişkenlerin hangi derece 

durağan olduklarının tespiti yapılmıştır. 
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Tablo 13: Değişkenlerin ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
Gecikme 

sayısı 
ADF Değeri 

Mc Kinnon Kritik Değer 

%1 %5 %10 

LİSCİ 0 0.796 -3.646342 -2.954021 -2.615817 

d(LİSCİ) 1 -3.002763* -3.653730 -2.957110 -2.617434 

LGSYİH 0 -1.358288 -3.646342 -2.954021 -2.615817 

d(LGSYİH) 1 -6.170373* -3.653730 -2.957110 -2.617434 

*%5 ve %10 Anlamlılık Düzeyinde Birim Kök İçermiyor. 

Yukarıdaki tabloda yer alan iki değişkenin yalın halde değerlerine bakıldığında 

%5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde birim kök içerdiği görülmüştür. Bu bağlamda, 

birim kökü ortadan kaldırmak için verilerin birinci dereceden sıra farkları alınmış ve 

yeniden teste tabi tutulmuştur. Yapılan test sonucunda hem GSYH hem de İşçi 

Gelirlerinin birinci farkta %5 ve % 10 anlamlılık düzeylerinde durağan oldukları 

tespit edilmiştir. Değişkenlerin aynı dereceden durağan olmaları sonucu bir sonraki 

başlıkta her ikisi de Engle – Granger yani koentegresyon testine tabi tutulmuştur. 

4. 4. 2. Koentegrasyon Testi 

Engle – Granger (1987) ve Johansen (1988) test yöntemlerine göre yapılan 

koentegrasyon testi için her iki değişkeninde aynı dereceden durağan olması 

gerekmektedir. Yapmış olduğumuz ADF birim kök testi sonucu hem İşçi Gelirleri 

hem de GSYH’ nın %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde birinci dereceden durağan 

olduğu tespit edilmiştir.  

Koentegrasyon testi ile İşçi Gelirleri ve GSYH arasında denge olup olmadığı 

incelenmiştir. Birinci dereceden %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde durağan olan bu 

serilere Engle-Granger yöntemi kullanarak yapılacak olan koentegrasyon testinde, 

model aşağıda ifade edildiği gibi kurulur. 

  



90 

 

Loggsmh   0  1  Logisci  1t         (model 10)  

Tablo 14: Model 10 İçin Regresyon Modeli 

 𝛽0 𝛽1 

Katsayı 17.98 -0.73 

p- olasılık değeri 0.0000 0.0001 

 R2=0.39  

Yukarıdaki denklem sisteminde parametreler %5 düzeyinde anlamlı olarak 

ortaya çıkmıştır. Buna göre işçi gelirlerinde meydana gelen %1’lik artış GSMH %73 

oranında bir azalışa yol açmıştır. Regresyon denklemine ait belirlilik (açıklayıcılık) 

katsayısı da %39 olarak hesaplanmıştır. Bu denklemden yola çıkarak elde edilen hata 

terimlerine ait grafik ise aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

HATA

 

Modele ait hata terimi değerleri uzun dönem ilişkisinin bozucu terimini ifade 

eder. Şayet bu uzun dönem dengesindeki sapmanın durağan olduğu ortaya çıkarsa, 

değişkenler arasında bir eş bütünleşme olduğu anlaşılır. Bu bağlamda, hata 

terimlerinin sabitsiz olarak durağanlığı araştırıldığında %5 anlamlılık düzeyinde 

durağan olduğu tespit edilmiştir. Değişkenler arasında eş bütünleşmenin olması, uzun 

dönem ilişkinin olduğunu gösterir. 
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Bu durumun sonucu meydana gelen dengeden sapmaları göstermesi için hata 

düzeltme modelini devreye sokuyoruz. Böylece hata düzeltme aracılığıyla fark alınması 

ile oluşan dengesizlikleri ortadan kaldırılır.  

En basit şekliyle ifade edilen hata düzeltme modeli aşağıda verilmiştir. 

d(LGSYH)=β0+β1.d(LİŞÇİ)+β2.ut-1 + vt   (Model 11) 

Tablo 15: Model 11 İçin Regresyon Modeli 

 𝜷𝟎 𝜷𝟏 𝜷𝟐 

Katsayı 0,08 0,096 -0,07 

P - Olasılık Değeri 0,0018 0,2117 0,08 

    

 R2=0,17   

İşçi Gelirleri pozitif olup %5 düzeyine göre anlamsızdır. Ayrıca işçi 

gelirlerinde meydana gelen %1 lik değişme milli geliri % 0,09 oranında 

değiştirmektedir. Modeldeki hata teriminin gecikmesine ait katsayısı ise negatif 

çıkmış ayrıca % 10 a göre anlamlıdır. Bu durum hata düzeltme modelinin çalıştığı 

anlamına gelir. O halde işçi gelirlerinde meydana gelen dengesizliklerin % 7 si bir 

sonraki dönemde düzelip yaklaşık olarak 14 dönemde ortadan kalkmaktadır. 

4. 4. 3. Granger Nedensellik Testi: 

Granger nedensellik testi ile veriler arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu teste 

geçmeden önce, otoregresif modele ait gecikmenin belirlenmesi gerekmektedir. 

Gecikme uzunluğunun tespit edilmesinde kullanılan yöntem VAR analizinde Akaiki 

Bilgi Kriter değerinin en küçük olduğu ifadedir. Bu bağlamda, VAR modelde Tablo 

16 da gösterildiği gibi en uygun gecikme uzunluğuna kadar test edilmiş ve en düşük 

AIC değeri 2 olarak tespit edilmiştir. Gecikme uzunluğunun tespit edilmesi 

sonucunda elde edilen Granger Nedensellik testi sonuçları Tablo 17 de verilmiştir. 
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Tablo 16: Akaiki Bilgi Kriteri 

AIC 

Birinci Gecikme İkinci Gecikme Üçüncü Gecikme 

1.  0.062187 2. 0.022251* 3. 0.323809 

Tablo 17: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

ESAS HİPOTEZ: 

Obs 

 

F-Statistic 

 

Prob 

 

Sonuç 

 

DİSCİ, DGSYH’ nın nedeni 

değildir 

 

31 

 

 

0.96014 0.3960 H0:KABUL 

DGSYH, DİSCİ’ nin nedeni 

değildir 
3.07616 0.0632 H0:KABUL 

1984-2017 yılları esas alınarak yapılmış olan nedensellik testi sonucunda 

hipotezlerin prob değerleri % 5 anlamlılık düzeyinden büyük çıktığı için her iki 

hipotez için H0 değeri kabul edilip H1 red edilir. Bu durum, işçi gelirleri büyümenin 

bir nedeni değilken büyümenin de işçi gelirlerinin nedeni olmadığını ortaya 

çıkarmıştır. Sonuç olarak iki değişken arasında herhangi bir ilişki söz konusu 

değildir. Böylece yapmış olduğumuz bu çalışma, her ne kadar literatürde yer alan 

Karagöz ve Akkoyunlu’nun ekonometrik uygulama dönemleri ile farklı olsa da 

sonuçlarını destekler nitelikte olduğu gözlemlenmiştir. 
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SONUÇ 

Bir ülkede üretilen nihai malların artışı şeklinde tanımlanan ekonomik büyüme, 

devletin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli olgulardan bir tanesidir. Bu nedenle 

geçmişten günümüze birçok iktisatçı büyüme konusu üzerine çalışmalar yapmıştır. 

Bu çalışmalar sonucu var olan sistem koşulları ile iktisatçıların bilimsel seçimlerine 

göre büyüme teorileri şekillenmiştir. Konu üzerinde çalışma yapan iktisatçılar 

büyümeyi etkileyen ve büyümeden etkilenen unsurları ele alıp incelemiştir. Yapılan 

araştırmalar ile işçi gelirlerinin de bu kavramlardan biri olduğu ortaya çıkmıştır. 

Fakat yapılan literatür incelemeleri sonucu, işçi gelirleri ile büyüme ilişkisi hakkında 

fikir birliği olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’nin 

ekonomik büyümesinde meydana gelen değişim ile işçi gelirlerinde yaşanan 

gelişmeler arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmak esas alınmıştır. 

Öncelikle her iki unsurda kavramsal çerçevede açıklanıp sahip oldukları 

özellikler hakkında bilgi verilmiştir. Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar 

Türkiye’nin ekonomik performans değerlendirilmesi yapılarak büyüme içindeki 

sektör payları analiz edilmiştir. İşçi gelirlerinin yer aldığı ödemeler bilançosu hesap 

grupları açıklanmıştır. İşçi gelirleri kavramının Türkiye ekonomisi için geçmişten 

günümüze geldiği nokta incelenip, yapılan literatür araştırması ışığında işçi 

gelirlerinin hem etkilediği hem de etkilendiği unsurlardan bahsedilmiştir. Merkez 

bankası ve OECD den elde edilen bilgileri kullanarak Türkiye’den yurtdışına hangi 

yıllarda ne kadar işçi gönderildiği ve işçilerin ülkemize gönderdikleri gelir miktarları 

incelenmiştir. Türkiye’nin 1980 sonrası finansal serbestlik yaşaması ve yine 

ülkemizin en fazla işçi geliri elde ettiği 1998 yılında kırılma olması çalışmanın 1980 

öncesi ve 1980 sonrası detaylı inceleme yapılmasına neden olmuştur. 

Yapmış olduğumuz çalışmada, 1984 sonrası işçi gelirleri ile Türkiye 

ekonomisinin potansiyel durumunu gösteren ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

karşılaştırılmış ve Türkiye için önemli olan yıllarda her iki kavram incelenmiştir. İki 

değişken arasında 2000’li yıllara kadar paralellik gözlemlenirken son dönemlerde 

birbirlerinden bağımsız hareket ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu bağımsızlığın nedeni 

Türkiye’nin son dönem GSYH’ sında yaşadığı gelişmelerden kaynaklandığı yönünde 
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olmaktadır. 2002 yılında güçlü ekonomiye geçişi ile birlikte, ülke ekonomisi yeni bir 

sürece girmiştir. Özellikle bankacılık sisteminde yeni düzenlemelere gidilmesi, kamu 

borçlarının azaltılması için sıkı maliye politikasının hayata geçirilmesi, ülke 

ekonomisinin uzun süreli büyüme trendi yakalamasına neden olmuştur. Ekonominin 

küresel gelişim yaşadığı bu dönem özelleştirmenin de ivme kazandırıldığı yıllardır 

(Karagöl, 2013: 21). 2017 yılının büyüme performansı incelediğinde ise 2016 yılında 

yaşanan çeşitli problemlerin başarıyla üstesinde gelindiği görülmüştür. Büyümede 

yaşanan bu başarının altında birçok faktör yer alırken özellikle üçüncü çeyrekte 

yapılan teşvikler büyümemizin hız kazanmasına neden olmuştur (Yükseler, 2017: 1). 

Son dönemde büyümede yaşanan bu hızlı atılım, Türkiye’nin 90lı yıllara nazaran 

artık işçi gelirlerine çok fazla ihtiyaç duymadığının bir göstergesi olabilir. Bu durum 

2002 sonrası büyüme trendimiz ile işçi geliri verilerimiz arasında ki farkın hızla 

açılmasında bir etken niteliği taşıyabilir. Çünkü 2002 sonrası işçi gelirleri düşüşe 

geçse de ülke ekonomimiz hızla büyümüş değişkenler farklı seyir izlemiştir. 

Çalışmada 1984-2017 yılları esas alınarak yaptığımız ekonometrik analizde bu 

durumun doğruluğunu göstermede rol oynamıştır.  

Yapılan ampirik uygulama da işçi gelirleri ile büyüme rakamlarının esas 

alındığı nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir. Zaman serisi uygulanan çalışmada ilk 

olarak değişkenlerin birim köklerine bakılmıştır. Yapılan test ile değişkenlerin birinci 

farkta durağan oldukları tespit edilmiştir. Aynı dereceden durağan olana serilerde, 

uzun dönemli ilişkisinin araştırılması için Engle-Granger Koentegrasyon testi 

kullanılmıştır. Analizde eş bütünleşmenin olması değişkenler arasında uzun dönemli 

bir ilişkinin söz konusu olduğunu göstermektedir. Fark alınması ile oluşan 

dengesizliklerin ortadan kaldırılması için hata düzeltme modeli devreye sokulmuştur. 

Son olarak, değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için Granger 

Nedensellik testi uygulanmıştır. Bu testte ilk olarak otoregresif modele ait gecikmeyi 

ortaya çıkarmak için VAR analizi yapılmış, sonuçta 2.gecikme en düşük AIC 

değerine sahip olması nedeniyle en uygun gecikme olarak tespit edilmiştir. Ardından 

yapılan nedensellik testi, %5 anlamlılık düzeyinde büyüme ile işçi gelirleri arasında 

bir ilişki olmadığını ortaya çıkarmıştır.  
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